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Visitatie lidscholen 
Nederlandse Dalton Vereniging 

 
 
 
 
 

Zie handleiding visitatie lidscholen 
(Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) 

 
Naam school OBS De Dorpsschool 

Adres Kerkstraat 17a 

Postcode en plaats 7251BC Vorden 

E-mailadres school info@dorpsschool.nl          tel: 0575-55 13 60 

Directeur P. Mekkes 

Adjunct-directeur - 

Daltoncoördinator  C. ten Barge 

Aantal groepen/ klassen (VO) 5 

Aantal leerlingen 110 

Populatie (PO)/ schoolsoort (VO) PO 

Aantal leraren 9 

In bezit van Daltoncertificaat 5 

Bezig met Daltoncursus  4 

Nevenvestigingen nee 

Stand van zaken inspectie  

Visitatieteam  

Voorzitter mevr. Betty Veenendaal van Seijst 

Lid 1. dhr. Hans Vermolen 

  

  

Datum visitatie 08 - 11 - 2016 

Soort visitatie  1e licentieaanvraag 

(besluit vorige visitatie)  2e licentieaanvraag 

 X licentieverlenging 

  versnelde visitatie licentieverlenging 

  Visitatie na bezwaarprocedure 

 
Commissies visitatie PO en VO 
Nederlandse Dalton Vereniging 

Bezuidenhoutseweg 251-253 
2594 AM Den Haag 
Tel. 070-3315281 

bestuursbureau@Dalton.nl 
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niet van toepassing bij  1

e
 licentieaanvraag 

 
 
 

Planning: 
- Zorg dat dag- en weekroosters zichtbaar zijn in het lokaal voor de leerlingen, zodat 

ze weten welke tijd ze kunnen gebruiken om hun werk te plannen. 
- Zet op de taakbladen een plannings- en aftekenkolom. 
- Laat meer vakgebieden of onderdelen daarvan plannen (Geef ze een plaats in de 

basistaak). 

 
 
 

De taakbrieven voor de groepen 3 t/m 8 zijn aangepast. Er is nu een duidelijke doorlopende 
lijn qua taakbrief. Vanaf halverwege groep 6 komt er een extra “bolletje” voor het plannen 
van het werk. Onze ervaring is dat kinderen tot groep 5 nog niet de mogelijkheden hebben 
om een taakbrief te plannen. Zij werken met een dagplanning. Binnen die dagplanning is 
het de keuze van de leerling waar het mee wil beginnen qua werk. De ervaring is dat leer-
ling met het werk beginnen waar ze als eerste uitleg over krijgen. Vanuit deze ervaring is er 
een bewuste keuze gemaakt over de volgorde van de vakken die op de taakbrief staat. Alle 
vakgebieden staan op de taakbrief.  
 
Er is een start gemaakt met de hele dag Dalton. Hiervoor zijn roosters gemaakt voor de 
leerlingen, zodat zij kunnen zien wanneer ze instructies krijgen.  
 
Ontwikkelpunt 
De zaakvakken worden op dit moment, met name, klassikaal gegeven. We zijn aan het 
onderzoeken hoe we dit meer, volgens de Daltonkernwaarden, kunnen vormgeven. We 
gaan onderzoeken hoe dit geïntegreerd kan worden binnen combinatiegroepen. 

 
 
 

We hebben gelezen en gezien, dat jullie de takenbrieven hebben aangepast voor de groep 3  
t/m groep 8. Jullie zijn gestart met de hele dag  Dalton met instructiemomenten. 

 
 
 

Keuzewerk: 
- Bepaal schooldoelstellingen voor keuzewerk. 
- Maak keuzewerk veel meer leerling gestuurd. 
- Breng keuzewerk ook onder bij de basistaak. 

 
  

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 2. 
1. 
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In groep 1/2 wordt er wekelijks gewerkt met een doel vanuit de methode Onderbouwd.  
Dit doel staat de gehele week centraal. Halverwege groep 3 en in groep 4 wordt door iedere 
leerling een persoonlijk “doelenboom” gemaakt over “wie ben ik”. Vanuit “wie ben ik” 
wordt er, samen met de leerling, gekeken wat een leerling de komende periode wil leren.  
Vanaf groep 5 wordt dit uitgebreid met de doelenboom in de klas. Hierhangen de doelen 
van leerlingen in. Groep 7 is een overgangsjaar waarin de doelenboom wordt losgelaten.  
Er wordt nog steeds gewerkt vanuit persoonlijke taken. Deze zijn alleen zichtbaar op de 
taakbrief. 
De persoonlijke taken zijn door de leerkracht afgestemd op de leerling. 
 
Daarnaast zijn er keuzekaarten ontwikkeld. Keuzewerk kan aan de hand van keuze kaarten.  
 
De volgende vakgebieden staan beschreven: 
 

Kleur  Vakgebied 

Rood Rekenen 
Donkergroen Taal 
donkerblauw Aardrijkskunde 
Bruin Geschiedenis 
Lichtgroen Natuur 
Oranje Techniek 
Paars Creatief 
Lichtblauw Muziek 
Grijs Overige  

 
De kaarten zijn zo opgebouwd dat in de bovenste en onderste randen de ‘praktische zaken’ 
beschreven worden. Een gekleurde rand aan de boven- en onderkant van een keuzekaart 
geeft het vakgebied aan.  
 
Het vakgebied ‘overig’ kan een keuzekaart zijn die niet past bij de genoemde vakgebieden. 
Zoals het bedenken van een voorstelling of dans, een gymactiviteit opzetten enzovoorts. 
Ook kan deze kaart gebruikt worden door kinderen: ‘Wat wil ik zelf nog leren over..?’. De 
opdracht kan de leerling dan zelf bedenken. Er worden opdrachten door leerlingen bedacht. 
Deze worden uitgewerkt op de computer door de leerlingen en daarna toegevoegd aan de 
keuzekaarten. 
 
Ontwikkelpunt 
Persoonlijke taken is een onderdeel van de taakbrief geworden. De doelstelling van ons 
hiervoor is dat er meer met de leerling gekeken wordt naar persoonlijke taken. Wat wil een 
leerling de komende periode leren en/of zich in ontwikkelen? 
We willen dit ook op de taakbrief aanpassen. 

 
  

evaluatie school 
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Volop in ontwikkeling. De persoonlijke “doelenboom’ is gekomen en zelfs uitgebreid. 
 

 
 
 

Reflecteren / evalueren: 
- Formuleer met de kinderen evaluatievragen voor bepaalde periode. 
- Schriftelijke evaluatie graag in woorden en geen smileys in midden- en bovenbouw. 
- Reflecteren op de taakbrief wordt nog belangrijker als deze taakbrief ook een 

communicatiemiddel naar ouders toe is. Maak de keuze of je dit wilt. 

 
 
 

Door een werkgroep vanuit het team is een Dalton ontwikkelingsplan (DOP) gemaakt om 
aan de slag te gaan met reflectie en evaluatie. Deze werkgroep heeft een box gemaakt met 
verschillende reflectie middelen. Er is een opbouw qua inhoud van de reflectiebox van 
groep 1 t/m 8.  
 
We hebben er bewust voor gekozen om de taakbrief niet als communicatiemiddel mee te 
geven aan ouders. De taakbrief wordt met de kinderen geëvalueerd. Er wordt gekeken of er 
een nieuw doel gesteld moet worden aan de taakbrief of dat het doel nog niet behaald is en 
een vervolg krijgt. Dit kan een individueel of groepsdoel zijn. 
 
Binnen de thema’s werkt de leerkracht van groep 1/2 vanuit doelen. Dit zorgt ervoor dat 
de leerlingen op eigen niveau kunnen werken. Er wordt zoveel mogelijk gedifferentieerd 
in de kleutergroep door te werken met variatie in vraagstelling en het aanbieden van 
taken op niveau. Ook in de andere groepen staan de doelen iedere les weer centraal.  
Er wordt gekeken wat er nodig is om het lesdoel te behalen. Aan het einde van les wordt 
gekeken of het lesdoel is gehaald. De leerling kijkt zijn gemaakte werk na en kijkt of het 
lesdoel is behaald. Wanneer dit niet het geval is, wordt er samen met de leerkracht 
gekeken wat er nodig is om het lesdoel te halen (verlengde instructie, extra inoefening, 
etc.). Dit kan eventueel ook aangepast worden in de persoonlijke taken van een leerling. 

 
 
 

De werkgroep heeft een box gemaakt met reflectiemiddelen. Taakbrieven worden op 
school geëvalueerd en gaan mee naar huis. 

 
  

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 3. 
1. 

evaluatie school 

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

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

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

1.4 De leerling draagt zorg voor zijn leeromgeving. 
 

 
 
 

Alle leerlingen zijn en voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen werk, planning 
materialen en werkplek. Dit stimuleren en leren wij de leerlingen vanaf het begin dat zij 
bij ons op school komen. Heb je ergens mee gewerkt of gespeeld, dan ruim je dat op een 
goede manier op. Het helpen opruimen van spullen van een ander of voor een ander is 
een normale zaak. Samen werken we aan een rustige en schone werkomgeving. Iedere 
week vanaf groep 3 hebben er 2 leerlingen klassendienst. 

In groep 1 en 2 werken we met het planbord. Wij leren en begeleiden de leerlingen om 
zelf de verantwoording te nemen bij het maken van de taken. De taken worden zo klaar-
gezet door de leerkracht dat ze zelf hiermee aan de slag kunnen, ze weten waar ze de 
materialen kunnen vinden. De leerlingen plannen hun werk aan het begin van de dag 
door een magneet op te hangen in de dagkleur. Wanneer ze klaar zijn hangen ze er een 
magneet met een smiley naast. Aan de smiley kan de leerkracht zien dat het werk af is 
en hoe de leerling het werk vond. Dit gaat dan niet alleen over het product (het werk), 
maar ook over het proces (het samenwerken).  
 
Groep 3 werkt met een dagplanning op het bord. Met picto’s worden de activiteiten van 
de dag aangegeven. Op het planbord staan de weekopdrachten die zij met magneten in 
de kleur van de dag plannen. In het voorjaar, wanneer het leesonderwijs op voldoende 
niveau is, gaat groep 3 over op een papieren dagtaak (taakbrief) die de overgang vormt 
tot de taakbrief van groep 4. 
 

In groep 4 krijgt de dagtaak van groep 3 een vervolg. Nu komen er persoonlijke taken bij 
en vervalt het kiesbord uit groep 3. Vanaf groep 5 mogen de leerlingen die het werk van 
die dag af hebben een keuze maken tussen het verder werken met het werk van de 
volgende dag of met persoonlijke taken.  
 
Vanaf halverwege groep 6 plannen de leerlingen op maandag de weekopdrachten voor 
maandag en dinsdag. En woensdag plannen ze voor de rest van de week. Vanaf groep 7 
plannen de leerlingen de hele week en het keuzewerk. 
 
 

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

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Leerlingen die het aankunnen om de leerstof te verwerken, zonder instructie van de leer-
kracht, krijgen het vertrouwen dat zij direct aan het werk kunnen. Wanneer blijkt dat 
lessen niet voldoende beheerst worden, moeten leerlingen alsnog de instructie volgen of 
krijgen zij een korte uitleg om zo verder fouten te voorkomen. Ook voor het werk voor 
leerlingen met extra ondersteuning of verrijking (zorgleerlingen en plusgroep), wordt 
gepland op de taakbrief. 
 

Op de taakbrief is ook ruimte voor persoonlijke taken. De persoonlijke taken worden in 
samenspraak met de leerling vastgelegd. Zo kunnen leerlingen die moeite hebben met 
automatiseren bijvoorbeeld iedere dag 10 minuten rekentuin doen op de computer. 
 
Vanaf groep 4 is er een opbouw bij het nakijken van het eigen werk. Het nakijkmateriaal 
ligt op een vaste plek. Bij een afgesproken aantal fouten (mede afhankelijk van het door 
het leerling gestelde doel) wordt het werk bij de leerkracht ingeleverd. Weet de leerling 
wat er fout is gegaan dan kan hij zelf gelijk de opdracht verbeteren. Wanneer de leerling 
zelf het idee heeft dat hij niet heeft begrepen wat er mis is gegaan, dan kan hij contact 
leggen met de leerkracht en wordt er besproken waarom het niet is gelukt.  
 
Ontwikkelpunt: 
De focus ligt nu bij leerkrachten en leerlingen op het afronden van de taak. We willen 
graag een verschuiving realiseren naar focus op inhoud en lesdoel. Van taak af naar doel 
bereikt! 

 
 
 

De basis wordt in groep 1/2 gelegd. Mooie voorbeelden gezien.  
De doorgaande lijn is aanwezig! 

 
 
 

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 
ende taak te kunnen volbrengen. 

 

 
 
 

De leerkrachten willen in eerste instantie coaches en begeleiders van de leerlingen zijn. 
De leerkracht heeft een belangrijke rol in het begeleiden van leerlingen in hun vrijheid en 
verantwoordelijkheid. Dit doen ze onder andere door grenzen aan te geven en regels af te 
spreken met de leerlingen en met leerlingen in gesprek te blijven hierover. 

 

 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Onze leerlingen krijgen veel vrijheid in het werken aan de taken, het kiezen van een 
werkplek etc. Wij hebben het vertrouwen in de leerlingen dat zij weten hoe ze met deze 
vrijheid om moeten gaan. De leerkracht houdt natuurlijk wel in de gaten hoe dit gaat. 
Mocht de leerkracht bijvoorbeeld zien dat het geplande werk vaak niet af is, er teveel 
fouten in het werk zitten of een leerling met andere dingen bezig is dan gepland, dan 
gaat de leerkracht met de leerling een gesprek aan. 
Iedere maandag worden, vanaf groep 3, in de teamvergadering de kaarten "werkplekken” 
en “zelfstandigheid” besproken. Soms wil het dan voorkomen dat een leerling tijdelijk wat 
minder vrijheid krijgt. 

 
Er is aandacht voor de leerlingen die meer begeleiding nodig hebben en voor hen die meer 
aankunnen. Naast de verlengde en verkorte instructies, kunnen de persoonlijke taken op de 
taakbrief hier sturing aan geven. 

 
 
 

Observeer en bekijk of er mogelijkheden zijn om leerlingen meer vrijheid te geven (nu soms 
nog te leerkrachtgestuurd)”. 
Denk aan de uitspraak van Heleen Parkhurst: 
De leerkracht vindt het heerlijk voor te gaan/leiding te geven en……beseft niet, dat hij 
toeschouwer met zijn”. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Door de normen en waarden die wij als team hanteren is er een sfeer van vertrouwen, 
openheid en veiligheid in onze school. Er is altijd iemand, die je kunt vragen als je hulp 
nodig hebt. We hebben wat voor elkaar over en zijn naast onze schoollevens ook in 
elkaar geïnteresseerd als mens. Het team voelt veilig en vertrouwd. De Kanjertraining 
gaat als een rode draad door de school. Leerlingen worden op een reflecterende 
manier aangesproken over het gedrag. 
 

Door als leerkrachten iets voor elkaar over te hebben is dit voor de leerlingen ook 
normaal. Als je het niet met elkaar eens bent dan praat je met elkaar over problemen of 
onenigheid. We dragen gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de school. Dit betekent 
dat je leerlingen, die niet tot jouw groep behoren ook aanspreekt op hun gedrag. Bij 
voorkeur positief.  

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Alles op school: spelen, leren en werken staat in het teken van de brede algemene 
vorming van iedereen.  
De bereidwilligheid om elkaar te helpen is aanwezig, wat ook uitgesproken wordt door 
alle collega’s. Eventuele problemen binnen een groep worden gezien als een gezamenlijk 
probleem en als zodanig benaderd en behandeld. 
 

Wij durven te veranderen. Scholing is daar een vanzelfsprekend onderdeel van. Soms 
door opleiding of cursus van een van de collega’s, soms praktisch op iets waar we tegen 
aanlopen door een kundige collega of door teamscholing. Je kunt jezelf ontwikkelen als 
individu (cursussen, opleiding, onderzoeken), maar ook als team blijven wij ons ont-
wikkelen. In het schooljaar 2015-2016 zijn we gestart met een cursus Dalton voor het 
gehele team. Voor een aantal is dit de basiscursus, voor een aantal is het opfrissen van de 
kennis en verdieping.  
 

Samen maken wij de school. Iedereen is verantwoordelijk en draagt zijn steentje bij.  
Dit is te zien in de sfeer en de betrokkenheid binnen de school bij de leerkrachten, de 
stagiaires, de ondersteuners, de vrijwilligers, de ouders en leerlingen. We proberen zo 
laagdrempelig mogelijk te zijn naar iedereen. 
We streven naar openheid en gedragen verantwoordelijkheid. Binnen deze veilige 
omgeving is voor een ieder groei mogelijk. 

 
 
 

Jullie dragen met elkaar de verantwoordelijkheid voor de school (Eventuele problemen 
binnen een groep, worden gezien als een gezamenlijk probleem). 
Ouders en leerlingen weten het goed te verwoorden: 
Er heerst een sfeer van vertrouwen. Het voelt veilig! 

 
  

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. 
 

 
 
 

Van de 5 groepen zijn er 3 combinatiegroepen. Hierdoor wordt een groot beroep gedaan 
op de zelfstandigheid. De leerlingen weten goed hoe ze een probleem kunnen oplossen 
zonder hulp van de leerkracht. In groep 1/2 leren de leerlingen werken met uitgestelde 
aandacht. De leerlingen weten hoe de grote dobbelsteen van de leerkracht werkt en wat 
ze kunnen doen wanneer de leerkracht even niet gestoord kan worden. Hier wordt 
gewerkt met leerlingen die coaches zijn wanneer de leerkracht niet gestoord kan worden. 
Deze leerlingen hebben een oranje band om de bovenarm met daarop een C van coach. 
Wanneer leerlingen een vraag hebben of hulp nodig hebben, vragen ze dit aan een coach. 
Vanaf groep 3 hebben de leerlingen allemaal een uitgestelde aandachtblokje. Deze 
kunnen ze gebruiken om aan te geven hoe ze willen werken en of ze hulp nodig hebben. 
Wanneer een leerling hulp nodig heeft vraagt die dit eerst aan een buurman of buur-
vrouw. Wanneer de vraag niet beantwoord is, wordt het blokje pas op vraagteken gezet. 
De leerling gaat verder met werk waar geen hulp voor nodig is. 

 
Wanneer leerlingen zelfstandig aan het werk gaan, zetten ze het blokje op groen of rood. 
Hierdoor is voor iedereen duidelijk of ze wel of niet gestoord kunnen worden. Leerlingen 
mogen aan de hand van de kaart “werkplekken”, kiezen waar ze kunnen werken.  
De keuze bestaat uit: 

 Op de eigen plaats 

 Een andere werkplek binnen de klas 

 In het tussenlokaal 

 In de hal.  
 

Het werken op de verschillende werkplekken, worden wekelijks met de leerlingen tijdens 
de teamvergadering besproken. Aan de hand hiervan wordt de kaart van de werkplekken 
eventueel aangepast. 

 
De leerling kijkt vervolgens zelf de taken na (afhankelijk welke taak, welke groep) en kleurt 
zijn taak dan af op de taakbrief. Wanneer er veel fouten in de taak zitten of er is nog iets 
niet helemaal duidelijk, kan de leerling hiermee bij de leerkracht komen. 

 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 

2. Zelfstandigheid  
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Leerlingen zijn zelfstandig. 
De kernwaarde “Zelfstandigheid”, krijgt vorm en inhoud op de manier, die bij de Dorps-
school past. 

 
 
 

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 leerkracht creëert een omgeving waarin de leerling zoveel mogelijk zelfstandig kan 
werken. In de klas zorgt de leerkracht ervoor dat alles een vaste plaats heeft. Hierdoor 
weten leerlingen zelf altijd waar iets ligt en kunnen ze dit pakken zonder daarvoor bij 
de leerkracht te hoeven komen.  

 
De leerkracht zorgt ervoor dat het dagritmepakket (gr. 1-2-3-4) of rooster (overige 
groepen) zichtbaar is in de klas. De dagritmekaarten hangen op het bord. In de overige 
klassen hangt een rooster in de klas met daarop de instructiemomenten. Dit zorgt ervoor 
dat leerlingen een duidelijk beeld van de dag krijgen en hier in het plannen van hun werk 
rekening mee kunnen houden. Op het rooster staan de instructiemomenten met de 
leerkracht vermeld. De overige tijd kan de leerling besteden aan het maken van de taken. 

 
Door te werken met het uitgestelde aandachtblok is de leerkracht niet de hele tijd aan-
spreekbaar voor de leerlingen. De leerlingen zijn in staat om zelf kleine problemen 
zelfstandig op te lossen of te wachten (terwijl ze doorgaan met ander werk) totdat de 
leerkracht zijn of haar hulprondje door de groep loopt. Hierdoor is de leerkracht in staat 
tijdens het zelfstandig werken aandacht te besteden aan hulpgroepjes. 
 
Ontwikkelpunt: 
We willen meer aandacht besteden aan eigen initiatieven van leerlingen. 

 
 
 

Jullie stimuleren de leerlingen en bieden tijd om zelfstandig te kunnen werken. 
Organisatorisch (denk aan materialen, werkplekken, instructiemomenten etc.) is dat heel 
goed geregeld op de Dorpsschool. 

 
  

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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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. 

 

 
 
 

De leerkrachten werken met veel passie en zorg in hun groep. Er is veel onderling over-
leg over leerlingen en zo maken we gebruik van elkaars kwaliteiten. 

 
Op het gebied van nascholing krijgt het team voldoende mogelijkheden. In de functione-
ringsgesprekken, die jaarlijks plaatsvinden, komt dit ook aan de orde. Maar neem je zelf 
een initiatief dan wordt dit zeker gewaardeerd en krijg je alle ruimte, mits passend 
binnen het budget. 

 
Doordat we een klein team hebben, krijgt iedereen veel taken. Aan het begin van het 
jaar worden deze taken verdeeld en wordt daarbij rekening gehouden met de 
voorkeuren van een ieder. 

 
Ook weten we bij welke teamleden we terecht kunnen als we meer willen weten op het 
gebied van dyslexie, zorg, ICT en cultuur, Dalton etc. Wanneer een van de collega’s wat 
nieuws te melden heeft over een eerder genoemd thema, neemt de collega het initiatief 
om dit tijdens een teamvergadering bespreekbaar te maken. 

 
 
 

Initiatieven (“ proeftuintjes”) mogen en kunnen genomen worden. 
Dat hebben we gelezen en vandaag besproken met directie, daltoncoördinator en 
leerkrachten . 

 
 
  

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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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. 
 

 
 
 

Het kunnen samenwerken is van essentieel belang. Niet alleen op schoolniveau, maar 
ook in de maatschappij. In het dagelijks leven moet een mens samen kunnen werken met 
anderen, die hij/zij niet altijd zelf heeft gekozen. Samenwerken is een werkwijze, waarbij 
leerlingen elkaar aanvullen om zodoende een vraagstuk op te lossen of om te leren 
gezamenlijk een opdracht uit te voeren. 
Om samenwerking tussen de leerlingen te bevorderen hanteren we verschillende werk-
vormen en middelen. 
 
Samenwerken betekent dat, al werk je individueel, je rekening houdt met elkaar. Dat wil 
zeggen elkaar niet storen of onnodig afleiden. Het moet vanzelfsprekend zijn om elkaar te 
helpen. Het is ook normaal om hulp te vragen.  
Niet alle leerlingen bezitten deze vaardigheden van nature. De leerkracht heeft daarom hier 
een belangrijke taak. 
 
Maatjes 
In alle groepen wordt met het maatjessysteem gewerkt, met als doel: elkaar leren kennen, 
groepsgevoel stimuleren en elkaar accepteren. 
Bij de peuters wordt er gestart met 2 maatjes per dag. 

Bij de kleuters staan de namen op magneetkaartjes geschreven met daarbij hun plaatje. 
Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met de maatjesflat, die in de klas hangt. De maatjes 
worden vanaf groep 4 iedere 2 weken gewisseld. Er is gekozen om de manier van het 
indelen van de maatjes af te wisselen. De wijze waarop de maatjes worden samengesteld 
varieert:  

 Namenkiezer (www.schoolbordportaal.nl), 

 De keuze van leerkracht  

 De keuze van de leerling.  
Samenwerking groep 1 en 2 
Via het planbord en de verplichte taak doen de leerlingen regelmatig samenwerkings-
opdrachten. Regelmatig worden er groepsopdrachten gedaan o.a. in de kring. Ook tijdens 
het buitenspelen vindt er veel samenwerking plaats. 
 
Samenwerken aan de taakbrief in de midden- en bovenbouw 
Als de kinderen tijdens de zelfstandige werkmomenten gaan werken aan de taakbrief 
mogen zij zelf de keuze maken met wie zij willen samenwerken en waar zij gaan zitten.  
 

3. Samenwerking 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 

http://www.schoolbordportaal.nl/
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Tutor 
Samenwerken komt ook tot uiting in de groep overstijgende activiteiten. Leerlingen uit de 
groepen 3 t/m 8 werken samen op het gebied van lezen.  
Twee keer per week, gedurende 25 minuten, vindt er een tutoractiviteit plaats. Een oudere 
leerling wordt gedurende een aantal weken de tutor van een jongere leerling. 
Voorafgaand aan een tutorperiode krijgt de tutor instructie van de groepsleerkracht van de 
leerling die hulp nodig heeft. De tutor weet dan welke hulp geboden moet worden en op 
welke manier dit het beste kan. 
Aan het einde van de activiteit schrijft de tutor op een overzichtsblad kort op hoe het 
gegaan is en plakt bij een goed resultaat een sticker op de dikke duimen kaart. De activiteit 
wordt begeleid door de tutor. De leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 lopen rond om te 
kijken of alles goed gaat en om tips en/of tops te geven. De tutor houdt de bijzonderheden 
bij op het tutorformulier en voert eventueel overleg met zijn/haar eigen leerkracht over het 
tutorlezen. 
 
Beweegwijs is een methode die aan de slag gaat met bewegen in de school. Voor onze 
school is het gericht op het buitenspelen. Op dit moment maken we op de donderdag 
gebruik van de methode beweegwijs. 
We zien de leerlingen steeds meer plezier krijgen in bewegen en het samenspelen/werken 
met anderen. De leerlingen werken tijden deze momenten aan hun algehele 
bewegingscoördinatie en zijn dus optimaal in beweging.  
Ook maken we sinds kort gebruik van de junior coaches tijdens beweegwijs. Dit zijn 
leerlingen van de bovenbouw die helpen met de begeleiding van de spelletjes voor de 
andere klassen. De junior coaches krijgen hierin elke donderdag zelf ook begeleiding en 
training.  
 
Teamvergadering 

Iedere week vindt er vanaf groep 3 een teamvergadering plaats. Tijdens deze team-
vergadering worden er onderwerpen besproken die spelen in de klas of op het plein. 
Leerlingen kunnen zelf onderwerpen inbrengen. 
In groep 3 en 4 zijn er vaste punten die besproken worden: 

 Mededelingen vanuit de leerkracht 

 Hoe gaat het buitenspelen? Zijn er problemen? 

 Inbreng van punten vanuit de kinderen (briefjespost) 

 Weekend bespreking 
 
Vanaf groep 5 wordt er gewerkt met een agenda. Op de website van de Dorpsschool heeft 
iedere klas een eigen pagina. Op deze pagina staat de agenda voor de teamvergadering. 
Daarnaast staat er een prikbord voor de gemaakte afspraken.  
In de klas hangt een teambus waarin onderwerpen voor de teamvergadering gestopt 
kunnen worden.  
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Dit doen zij in de volgende categorieën: 
1. Een mededeling (zoals: ik ga verhuizen en ........... of ik krijg een bril....... enz.). 
2. Een pluim / compliment (zoals: goed van je Karel dat je de tafels allemaal kent,  

dit vond je zo moeilijk of fijn dat Kees en Mandy de ruzie hebben bijgelegd, enz.). 
3. Een verandering of probleem bespreekbaar maken (zoals: we mogen tijdens het 

zelfstandig werken niet aan het werkstuk werken, ik zou dit wel fijn vinden, of  
ik mag buiten nooit met de rest van de klas meespelen, enz.). 

 
De agenda wordt samengesteld door leerling en leerkracht. De leerling kan in de teambus 
een briefje doen met daarop een punt welke zij in willen brengen op de teamvergadering. 
De leerkracht stelt uiteindelijk de agenda samen. Als er ingebrachte punten niet op de 
agenda komen, gaat dit in overleg met de leerling. 
De notulen van de vergadering worden opgesteld in de vorm van een afsprakenlijst, deze 
worden verzorgd door leerlingen. De leerkracht verwoordt duidelijk na een agendapunt een 
samenvatting van de discussie en het te notuleren actiepunt. 
Door middel van de teamvergadering willen we de kinderen inspraak geven in hun eigen 
schooltijd. Ook is het goed dat kinderen leren debatteren met respect voor de mening van 
een ander. 
 
Inrichting 

De school is ingericht op samenwerken. Elke klas heeft de beschikking over de klas zelf 
en een tussenruimte waar de kinderen mogen gaan werken. Dit samenwerken wordt 
regelmatig samen met de leerlingen geëvalueerd. De kleuters maken gebruik van de 
gang voor samenwerkingsopdrachten. Groep 3/4 heeft naast een tussenlokaal ook de 
hal waar samenwerkingsopdrachten uitgevoerd kunnen worden. Het lokaal tussen 
groep 3/4 en groep 5 is de personeelsruimte en kan ook gebruikt worden voor samen-
werkingsopdrachten. 
 
Vanaf groep 3/4 heeft iedere groep een tussenlokaal. De leerkracht heeft voldoende 
zicht op de werkplekken buiten het lokaal. De leerlingen kiezen hun eigen werkplek en 
houden zich aan de daar geldende regels. 
 
Ontwikkelpunt: Coöperatief leren. 
Coöperatief leren leert leerlingen op een respectvolle manier samen te werken door 
middel van verschillende werkvormen. Deze werkvormen bestaan uit didactische 
structuren die er voor zorgen dat ieder leerling betrokken is en een bijdrage levert aan het 
proces. De leerlingen leren al in de peutergroep de eerste werkvormen. De coöperatieve 
werkvormen worden op dit moment weer geactualiseerd. Tijdens teamvergaderingen van 
leerkrachten staat een coöperatieve werkvorm op de agenda. De leerkrachten gaan daarna 
de werkvorm in de klas introduceren. Zodra de werkvorm voldoende wordt beheerst door 
de leerlingen en leerkrachten, wordt er een nieuwe werkvorm aangeboden.  
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Om de samenwerking tussen leerlingen te bevorderen, worden op de Dorpsschool ver-
schillende werkvormen  en middelen gehanteerd. Dat hebben we vandaag gelezen en 
gezien. Sinds kort zijn er junior coaches tijdens beweegwijs. 
De teamvergadering ( beschreven op blz. 15) hebben we vandaag binnen gr 6/7 gezien en is 
“een parel” te noemen. 

 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

Doordat we een kleine school zijn en dus ook een klein team hebben, zijn wij vaak samen 
bezig om een activiteit vorm te geven. We zijn een betrokken team en collega’s stellen 
zich flexibel op om elkaar te helpen waar nodig. 
Teamvergaderingen hebben we na schooltijd en 4 keer per jaar plenair ’s middags na 
schooltijd. Iedereen is aanwezig bij de plenaire vergaderingen. Ook als het niet je werk-
dag is. Dit hebben we gedaan om elkaar samen vaker te zien en goede weloverwogen 
beslissingen te kunnen nemen. 
 
We hebben gezamenlijk pleindienst. Zo blijf je op de hoogte van wat er in andere 
klassen speelt. De groepen 3/4 en 5 gaan samen naar buiten en de groepen 6/7 en 
8 gaan samen naar buiten. De kleuters spelen geregeld met een andere groep 
buiten.  
 
We gebruiken de methode Kanjer training voor sociaal emotionele ontwikkeling. Hiermee 
maken we sociaal emotionele vraagstukken bespreekbaar. De methode wordt als rode 
draad gebruikt. Dit is mede afhankelijk van wat er op dat moment speelt in de klas.  
De leerkracht springt in op actuele situaties die binnen en buiten de klas spelen. 

 
Ontwikkelpunt: 
De leerkracht past regelmatig coöperatieve werkvormen toe bij verschillende vak-
gebieden. Iedere werkvorm heeft een pictogram en deze is zichtbaar. 
 
 
 
 
 
 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Er zijn 3 Dalton ontwikkelingsgroepen (DOP) op school. Iedere groep heeft een 
specifieke opdracht om te ontwikkelen. Op dit moment wordt er gewerkt aan de 
volgende onderwerpen: 

 Doorlopende leerlijnen 

 Werkplekken optimaliseren  

 Wereldoriëntatie.  
 

Daarnaast volgen we samen de cursus voor Dalton, zodat we allemaal dezelfde basis 
hebben. 
 
We volgen dit jaar ook de training voor de Kanjertraining. 

 
 
 

Jullie geven aan coöperatieve werkvormen verder te willen ontwikkelen. Jullie hebben 
genoeg ideeën omtrent werkplekken en doorlopende leerlijnen. 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.  
 

 
 
 

Bij ons op school hangt een ontspannen, vrolijke en veilige sfeer. Van mensen van buiten-
af (nieuwe ouders, collega’s van andere scholen etc.) krijgen we ook vaak te horen dat er 
rust is, ook al werken kinderen in de hal aan verschillende opdrachten. 

 
Kinderen durven elkaar en leerkrachten aan te spreken en samen voelen wij ons verant-
woordelijk voor de school. Het is niet vreemd om door een andere leerkracht of leerling 
uit een andere groep aangesproken te worden. Kinderen zijn ook gewend om sommige 
lessen in een andere groep te krijgen of gemixt te worden met kinderen uit een andere 
groep. 
Ook hulpouders die kleine groepjes kinderen begeleiden worden als gelijk aan de leer-
kracht beschouwd. Kinderen en ouders weten hoe ze met elkaar om moeten gaan. 

 
Betrokkenheid vanuit ouders, buurt en dorp is erg groot. Dit is onder andere te merken 
bij activiteiten, shows van het jaar en excursies. 

 
 
 

De betrokkenheid is groot. 
Ook ouders en leerlingen noemen de Dorpsschool een veilige oefenplek. 

 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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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. 
 

 
 
 

Op maandag plant de leerling vanaf halverwege groep 6 zijn weekopdrachten. Dit wordt 
gedaan door de bolletjes te kleuren die voor de opdracht staat. Aan de hand van het 
rooster kan de leerling zien wanneer er tijd is om zelfstandig te werken. Wanneer er een 

opdracht af is, wordt het 2e bolletje ook gekleurd. Het kan zijn dat de leerling de taak niet 
heeft gemaakt op de dag die van tevoren was gepland. In gesprek met de leerkracht kan 
de leerling uitleggen waarom de taak op een ander moment is gemaakt. 
Tijdens de instructie wordt het doel voor die les besproken. Aan het einde van de les 
wordt bekeken door de leerlingen of het doel is gehaald. Wanneer het kind teveel 
fouten heeft en dus het doel niet heeft behaald, of wanneer het tussentijds al merkt 
dat het niet gaat lukken om het doel te behalen, vraagt hij de leerkracht om hulp. 
 
Dagelijks wordt het werken aan de taken geëvalueerd. De leerlingen kijken kritisch terug 
naar de wijze waarop zij hun werktijd hebben benut. Leerlingen bepalen, in opbouwende 
lijn van groep 1 t/m 8, of en hoe zij hun (dag)planning bijsturen. Dit uit zich vooral in het 
vooruit werken of het afmaken van taken, maar ook in het zelf kiezen van de juiste taken 
indien leerlingen werktijd hebben gemist i.v.m. bijvoorbeeld ziekte. 
 
Aan het eind van de dag wordt de dag geëvalueerd. Hiervoor kan gebruik gemaakt 
worden van de reflectiebox. Deze box is ontwikkeld door leerkrachten uit een DOP groep. 
In de box zitten materialen om op verschillende manieren te reflecteren. Er is met het 
team afgesproken om minimaal 1x per dag mondeling te reflecteren met de kinderen en 
wekelijks door middel van de reflectiebox. 

 
 
 

Aanbeveling 1. 
 

 

 

4. Reflectie 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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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.  

 
 
 

Aan het eind van de dag evalueert de leerkracht met de groep. Hij kan dit op verschillende 
manieren doen. Hiervoor wordt er onder andere gebruik gemaakt van de reflectiebox.  
De leerkracht kan de leerlingen in tafelgroepjes laten evalueren, een stelling klassikaal 
bespreken of met een aantal kinderen individueel in gesprek gaan. De leerkracht gaat ook 
in gesprek over de samenwerking tussen twee maatjes. Hoe verloopt de samenwerking? 
Wat gaat er goed en wat kan er anders of beter? 
 
Collegiale consultatie vindt 2x per jaar plaats. Je krijgt dan de gelegenheid om bij een 
andere collega in de klas te gaan kijken met als doel van elkaar te leren. 
 
De directeur en de ib’er komen regelmatig een kijkje nemen in de klas. Na afloop vindt er 
een evalueren en reflecterend gesprek plaats. Aan de hand daarvan kunnen nieuwe 
persoonlijke doelen worden opgesteld. 

 
Groepsplannen worden met de duo-collega’s geëvalueerd en besproken tijdens groeps-
besprekingen met de ib’er. Regelmatig vinden er vergaderingen plaats waarin de door-
lopende leerlijnen worden besproken en waar gekeken wordt naar de opbrengsten van 
ons onderwijs. Tijdens deze vergaderingen wordt er gekeken hoe we onze opbrengsten 
kunnen verbeteren.  
 
Ontwikkelpunt 
Bij aanstelling van nieuwe leerkrachten de specifieke Dalton werkwijze en afspraken van de 
Dorpsschool expliciet onder de aandacht brengen. 

 
 
 

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. 
 

 
  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 
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Wij zijn een lerende school. Ontwikkelingen maken wij als team door en nieuwe zaken 
worden pas ingevoerd nadat er onderzoek is gedaan binnen de school. Dit betekent dat 
tijdens de vergaderingen nieuwe zaken worden geïntroduceerd, waarna in verschillende 
groepen wordt besproken hoe het praktisch tot stand kan komen. Vervolgens volgt een 
proeffase welke vervolgens wordt geëvalueerd. Pas na deze evaluatie worden er afspraken 
gemaakt over de werkwijze, welke na een wat langere periode wederom worden geëva-
lueerd en eventueel aangepast. 

 
 
 

Collegiale consultatie vindt 3 x per jaar plaats. 
Directeur, IB-er en Daltoncoördinator komen met regelmaat in de klas. Het doel: met en 
van elkaar te leren. 
Daar hebben we vandaag over gesproken. 

 
 
 
  

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. 

 

 
 
 

Het Daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. 
Dat is ook één van de redenen dat we voor deze vorm van onderwijs gekozen hebben. 
Wanneer we kijken naar het effectief omgaan met de tijd maken we verschillende keuzes.  
 
De instructie wordt zo kort en efficiënt mogelijk gegeven. Door te werken met verschillende 
groepen, aparte instructie, korte instructie, basisinstructie en verlengde instructie. Zo 
kunnen we die leerlingen die het nodig hebben extra aandacht geven. En zij die graag aan 
de slag willen we niet ophouden door een te lange instructie.  
 
Verwachtingen die wij als leerkrachten hebben bij de leerlingen zijn hoog maar kunnen 
verschillen per leerling. Wij passen ze aan, aan hun mogelijkheden en soms interesses.  
De leerlingen plannen (vanaf halverwege groep 6) zelf hun tijd en werk in. De taak van de 
leerkracht is hen hierin te begeleiden en te helpen hun werk aan het einde van de week 
zoveel mogelijk afgerond te hebben.  
 
De persoonlijke taken op de taakbrief zorgen ervoor dat een leerling effectief bezig is met 
een leerdoel waarin hij nog moet groeien. De leerling kiest en plant zelf wanneer hij hier-
mee bezig is en welke hulp hij daarbij nodig heeft. Dit kan bijvoorbeeld zijn:  

 Een maatje die helpt met de flitssommen 

 Een computerprogramma om spelling te oefenen  
 
Door het gebruik van het blok (leerkracht) en het blokje (leerling) weten de kinderen of de 
leerkracht beschikbaar is of dat ze een maatje kunnen benaderen. Dit voorkomt wachtende 
kinderen en zorgt dus voor meer effectiviteit.  
 
Kinderen werken aan hun keuzewerk. Er kan gekozen worden uit bestaande keuzekaarten, 
verdeeld over verschillende vakgebieden. Of ze mogen hierbij zelf een onderwerp kiezen.  
Er wordt dan zelf een onderwerp gekozen waarover ze iets willen leren. Dit heeft hun 
interesse of het kan een doel dienen. De effectiviteit van de activiteit wordt hierdoor 
bevorderd.  

 
  

5. Effectiviteit/ doelmatigheid 
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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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. 
 

 
 
 

De leerkrachten van onze school werken met groepsoverzichten, groepsplannen en 
organisatie schema’s.  
De groepsoverzichten geven duidelijk weer wat de onderwijsbehoeften van ieder kind zijn. 
De belemmerende en beschermende factoren helpen om op een goede manier daarop aan 
te sluiten.  
Per vakgebied helpt het groepsplan om de kinderen op een passend niveau onderwijs te 
geven. De praktische organisatie hiervan staat in het organisatierooster.  
Door het maken van dit organisatierooster krijgt de leerkracht nog meer inzicht in de 
tijdsbesteding en kan hij/zij hierdoor de lestijd nog verantwoorder en efficiënter indelen.  
Het blok (leerkracht) en blokje (leerling) zorgen ervoor dat de leerkrachten hun tijd zo 
efficiënt mogelijk in kunnen plannen. Door uitgestelde aandacht heeft de leerkracht tijd 
voor individuele kinderen of groepjes. Hierdoor wordt er op een efficiënte en effectieve 
manier omgegaan met de lestijd en wordt er ingegaan op de leerbehoefte en mogelijk-
heden van alle kinderen.  
Instructie kan zowel klassikaal, individueel als in kleinere groepjes worden aangeboden.  
Aan het begin van de instructiemomenten worden de lesdoelen door de leerkracht 
benoemd en aan het eind worden deze geëvalueerd. Dit zorgt voor bewustwording  
en inzicht bij kinderen en draagt bij aan de effectiviteit van de lessen.  
 
Binnen de thema’s werkt de leerkracht van de kleutergroep vanuit doelen. Dit zorgt ervoor 
dat de leerlingen op eigen niveau kunnen werken. Er wordt zoveel mogelijk gedifferen-
tieerd in de kleutergroep door te werken met variatie in vraagstelling en het aanbieden van 
taken op niveau. Ook in de andere groepen staan de doelen iedere les weer centraal.  
 
Ontwikkelpunt: 
We gebruiken het directe instructiemodel niet als lesmodel, maar als leermodel.  
Er wordt nu met name gereflecteerd op leerproces. Aandachtspunt is het bewust 
aandacht hebben voor de inhoudelijke feedbackronde. 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Jullie proberen de tijd zo efficiënt mogelijk in te delen. 
Instructiemomenten zijn bij de leerlingen bekend. Evenals de verlengde instructie. 
Groepsplannen, handelingsplannen en andere overzichten zijn aanwezig. 
Het ontwikkelpunt hebben jullie goed beschreven. 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

De leeropbrengsten van de kinderen en groepen worden nauwkeurig gevolgd. Naast de 
methode gebonden toetsen en leerlijnen worden ook door de methode onafhankelijke 
toetsen van het leerlingvolgsysteem van CITO gebruikt.  
De toetsen die jaarlijks afgenomen worden staan vermeld op onze toetskalender. De 
toetsresultaten worden door de leerkrachten in Parnassys gezet. De resultaten van deze 
toetsen worden op groeps- en schoolniveau besproken waarna we ons onderwijs aanbod 
hier weer zo goed mogelijk op proberen af te stemmen en doelgerichte keuzes maken 
m.b.t. scholing op teamniveau.  
We werken handelingsgericht met een vaste 1-zorgroute, door de ib-er vastgelegd. Daar 
waar noodzakelijk, wordt externe hulp ingeschakeld.  
D.m.v. (Dalton)vergaderingen willen we zorg dragen voor de doorgaande lijn binnen onze 
school. Deze vergaderingen worden dan ook als zeer waardevol en constructief gezien.  
In het schooljaar 2015-2016 zijn we gestart met een Daltoncursus met het gehele team. 
Hierdoor is er voor Daltonveel meer tijd vrij geroosterd. Erwordt efficiënter en gestructu-
reerde gewerkt aan Dalton.  

 
 
 

We hebben gelezen en besproken, dat de leerlingen nauwkeurig worden gevolgd, door 
middel van methode gebonden en methode onafhankelijke toetsen. 

 
  

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. 
 

 
 
 

 

Dalton dragen we uit in meerdere vormen. Bij alles wat wij doen proberen wij Dalton uit 
te dragen, te verwoorden en toe te passen. Wij hebben een beleidsplan en een Dalton-
ontwikkelingsplan. Wij zijn een Daltonschool en dat vormt ons beleid. Wij hebben een 
Daltonontwikkelingsplan waar wij in aangeven wat onze ontwikkeling op het gebied van 
Dalton de afgelopen jaren was en wat wij in de toekomst willen aanpakken.  
De Daltoncoördinator houdt de ontwikkelingen op het gebied van Dalton bij. Wat gebeurt 
er in Daltononderwijswereld en is het noodzakelijk dat wij dit toepassen en hoe gaan we 
dat dan doen? De Daltoncoördinator is actief betrokken bij de regioactiviteiten (DON) 
waardoor zij veel contacten in de regio heeft en hier regelmatig gebruik van maakt. 
Natuurlijk zijn anderen altijd welkom op school om te kijken hoe wij zaken vormgeven.  
Door de Daltoncoördinatorencursus zijn er nieuwe ideeën en ontwikkelingen in gang 
gezet. Plannen worden gemaakt, geïntroduceerd bij het team, samen vormgegeven en 
daarna uitgewerkt en geïmplementeerd.  
 
Er is binnen de stichting regelmatig mobiliteit. Bij plaatsing op onze school wordt geen 
rekening gehouden met het feit dat wij een Daltonschool zijn.  
Als school proberen wij iedereen die bij ons op school werkt zo te begeleiden dat zij onze 
beweegredenen en Dalton leren begrijpen en snappen.  
De regioactiviteiten worden door directie en de Daltoncoördinator actief gevolgd. Vooral 
omdat we hier veel informatie krijgen en inspiratie opdoen. Het contact met andere 
Daltonscholen is voor ons erg belangrijk.  

6. Borging 
 

evaluatie school 

Indicatoren op schoolniveau 
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Zo zijn we actief binnen de intervisie en staan wij altijd open voor iedereen die een kijkje 
bij ons op school wil nemen. Op verschillende manieren borgen we de kwaliteit van ons 
Daltononderwijs. In de jaarplannen beschrijven we waar we aan willen werken. Deze 
plannen zijn gemaakt op basis van de wensen van de collega’s, actuele ontwikkelingen en 
de aanbevelingen van het visitatieteam. 
Door gezamenlijk een 2-jarige Daltoncursus te volgen wordt er een combinatie gemaakt 
tussen de theorie en de praktijk. Voor een aantal collega’s is dit de basiscursus en voor 
andere collega’s is het opfrissen en verdiepen van de kennis. De bijeenkomsten zijn een 
combinatie van theorie en praktisch aan het werk gaan. 
 
Dalton afspraken worden vastgelegd in onze doorlopende leerlijnen. In deze leerlijnen 
worden de aspecten beschreven van eind groep 2, groep 4, groep 6 en groep 8. Deze 
regels en afspraken worden regelmatig besproken om de doorgaande lijn de bewaken. 
Het is een werkdocument en is steeds in ontwikkeling. Er is een Daltonboek aanwezig dat 
up-to-date gehouden wordt. Dit is een onderdeel van het beleidsplan. 
Onze Daltonidentiteit dragen we uit door hiernaar te handelen in onze dagelijkse 
onderwijspraktijk. Informatie is terug te vinden in het schoolplan, schoolgids, op de 
website en in de folder. 
 
Ontwikkelpunt: 
Nadat de Daltoncursus dit schooljaar is afgerond, willen we praktische Dalton 
vergaderingen plannen. Dit zijn praktische vergaderingen. Hier worden onze parels en 
puzzels gedeeld en Daltonontwikkelingen besproken; Wat doen we?, Waar willen we naar 
toe?, Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Wat is effectief? Handelen we in lijn 
met de afspraken? Deze zelfevaluatie maakt dat we nieuwe plannen ontwikkelen en 
reflecteren op de huidige praktijk. Het zijn leerzame momenten en het is prettig om de 
dagelijkse praktijk met elkaar te delen en samen zaken aan te scherpen. Daarnaast komt 
Dalton terug op de reguliere teamvergaderingen en de plenaire bijeenkomsten. 

 

 
 
 

De directie ondersteunt de leerkrachten.  
De verantwoordelijkheid van Dalton, ligt bij het hele team. 
Alles staat keurig beschreven in het visitatieverslag (als reflectie van de school) en in het 
daltonbeleidsplan. Ontwikkelpunten worden eveneens benoemd. 
 
Alles wordt aangestuurd door een zeer betrokken, enthousiaste Daltoncoördinator. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

bevindingen visitatieteam 

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

 Gekozen ( soms) aangesteld ( de meesten) 

 Successen (buitenspeelmateriaal, kinderboekenweek, sint) 

 Ideeën ( genoeg) 

 Samenwerken met maatjes/ hulp bij kleuters/ junior coaches 

 Agenda groep 8 (digitaal) 

 De leerlingen geven aan het een fijne en veilige school te vinden. 

 Cijfer: 9 of 10 

 
 
 
 

 Voorstelronde 

 Prettige werksfeer 

 Daltoncertificaat 

 Leidster van Peuterspeelzaal OT en Sien doet de opleiding om haar daltoncertificaat te 
halen. 

 Met plezier naar school. 

 
 
 
 
 

 Procedure                                       *    trots op  

 Vorige aanbevelingen    *    peuterspeelzaal 

 Daltoncoördinator/faciliteren 

 Vertrek directeur 

 Daltoncertificaat 

 Betrokkenheid team 

 Ontwikkelpunten 
 
 
 
 

 Voorstelronde 

 Reden bezoek 

 Waarom deze school/ voldoet  het aan de verwachtingen ? 

 Betrokkenheid/laagdrempeligheid 

 Trots op de sfeer, kinderen mogen zichzelf zijn, veilig 
Samenwerking en zelfstandigheid worden geprezen. 

 Hoe geïnformeerd? 
 
 

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met leerlingen 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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Punt van kritiek: leerkrachtwisselingen in het verleden. 
De ouders geven de school een 8,5  
Ze zijn zeer tevreden over de Dorpsschool. 
Ouders zijn aanwezig bij het eindgesprek. 

 
 
 
 

naam bestuurslid: Petra Krajenbrink 

 Sinds 1 december 2015 werkzaam bij IJsselgraaf. 

 17 scholen waarvan 2 daltonscholen (verder geen traditionele vernieuwingsscholen). 

 Betrokkenheid is groot. 

 Uitwisselingen scholen binnen het bestuur is pas gestart (was een succes). 

 Daltoncertificaat/ formatie. 

 Overdracht nieuwe directeur moet zorgvuldig gebeuren (team van de Dorpsschool  
denkt mee). 

 Het is belangrijk om je als school te profileren. 

 Aanwezig bij het eindgesprek. 

 
 
 
 

  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 Reflectie: 
Er is een basis gelegd er wordt op verschillende manieren gereflecteerd middels 
de reflectiebox. 
Toch geven jullie zelf aan de leerlijn verder te willen ontwikkelen en 
implementeren. 
Probeer leerlingen meer te betrekken bij de rapportgesprekken. 
Dan wordt er samen met leerkracht, leerling en ouder gereflecteerd. 
Reflecteer op taak, gedrag, werkhouding en (les)doel. 
 

Nr.    2 Effectiviteit/doelmatigheid: 
De taak hoeft niet af, doelen moeten worden gehaald! 
Eigenaarschap wordt steeds belangrijker. 
Zorg ervoor, dat doelen helder zijn. Dan kan de leerling eigenaarschap voor zijn 
taak ontwikkelen. 

 
  

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

Aanbevelingen die met een plan van aanpak opgenomen 
worden in de schoolreactie 
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Wij hebben niet alleen gelezen, maar vandaag vooral gezien, dat jullie zorg en aandacht 
hebben voor ieder kind. 
Een kleine school, waar kinderen in hun ontwikkeling zoveel mogelijk hun eigen pad kunnen 
gaan. 
Een school, waar leerkrachten, leerlingen en ouders een rol in het leerproces hebben. 
Een school , waar “Samen Sterk” belangrijk is. 
Het was een fijne visitatiedag. 
We hebben gezien waar jullie trots op zijn: 

 De basis bij de kleuters 

 De doelenboom 

 De wekelijkse teamvergadering 

 Mevr. Leontien als begeleider spelling 

 De sfeer en rust binnen de school 

 De betrokkenheid en enthousiasme  
(zoals directeur Paul Mekkes zei: de SPIRIT) 

 
Met onze twee aanbevelingen hebben we rekening gehouden met de “Eigenheid” van jullie 
school. 
Wij gaan de NDV adviseren, jullie licentie met vijf jaar te verlengen. 
Jullie verdienen dat!!! 
 
 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

 
Betty Veenendaal van Seijst 
 
 

 
 

 
8 november 2016 

 
 
 
  

slotopmerkingen 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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Wij hebben als team de visitatie als prettig ervaren. We hadden het gevoel dat we klaar waren 
voor de visitatie. Dit gevoel werd door de visiteurs bevestigd.  De manier van visiteren is een hele 
verbetering vergeleken met de oude vorm van visiteren. Er wordt gekeken vanuit wat er al op 
school is i.p.v. wat er ontbreekt. Daarnaast wordt er gekeken wat er bij de school past qua 
ontwikkeling. 
 
Beide visiteurs hebben een enthousiaste en open houding. Dit zorgde ervoor dat er een ont-
spannen sfeer was binnen de school. De visiteurs hadden zich goed voorbereid op onze visitatie. 
Het telefoongesprek voorafgaande aan de visitatie was erg prettig.  
 
De aanbevelingen die door de visiteurs zijn aangedragen passen bij ons als school. Het is een 
mooie aanvulling op het Daltononderwijs dat wij op dit moment aanbieden. Fijn om te merken 
dat het team en de visiteurs op één lijn liggen wat betreft de aanbevelingen. Voor ons een 
bevestiging dat wij in staat zijn om kritisch naar ons eigen handelen te kijken. 
 
We willen de visiteurs bedanken voor hun tijd, enthousiasme, tips en aanbevelingen.   
De aanbevelingen zullen terug te vinden zijn in ons Daltonbeleidsplan. 

 
  

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) 

Reflectie: 
Er is een basis gelegd er wordt op verschillende manieren gereflecteerd 
middels de reflectiebox. 
Toch geven jullie zelf aan de leerlijn verder te willen ontwikkelen en 
implementeren. 
Probeer leerlingen meer te betrekken bij de rapportgesprekken. 
Dan wordt er samen met leerkracht, leerling en ouder gereflecteerd. 
Reflecteer op taak, gedrag, werkhouding en (les)doel.  

actie Dit schooljaar, 2016-2017, willen we op verschillende scholen en m.b.v. 
de Daltoncursus inventariseren welke mogelijkheden er zijn omtrent 
leerling- en oudergesprekken. 

In schooljaar 2017-2018 willen we de ideeën gaan filteren en kijken wat 
er bij de Dorpsschool past. Hier worden keuzes gemaakt en er is 
geëxperimenteerd met verschillende vormen van leerling gesprekken 
m.b.t. leerling en oudergesprekken. 

In schooljaar 2018-2019 willen we dat de leerling/ouder gesprekken 
worden ingevoerd. Dit zal na iedere gespreksronde weer geëvalueerd 
worden, zodat we het kunnen optimaliseren. 

In het schooljaar 2019-2020 zijn leerling/oudergesprekken onderdeel van 
onze gesprekscyclus. 

uitvoerenden Het team, de directie en de Daltoncoördinator 
tijdvak 2016-2021 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Intervisiegroep en Hilde-Marie van Slochteren vanuit Dalton Deventer 

toelichting We zullen hiervoor studiedagen en teamvergaderingen moeten 
inplannen over dit onderwerp. 

 
  

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  
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aanbeveling 2.(letterlijk 

overnemen uit visitatieverslag) 

Effectiviteit/doelmatigheid: 
De taak hoeft niet af, doelen moeten worden gehaald! 
Eigenaarschap wordt steeds belangrijker. 
Zorg ervoor, dat doelen helder zijn. Dan kan de leerling eigenaarschap 
voor zijn taak ontwikkelen. 

actie In schooljaar 2016-2017 willen we kijken naar de mogelijkheden binnen 
onze school om kinderen meer vanuit doelen te laten werken naast de 
doelenbomen. Hoe kunnen we het werken vanuit doelen verder 
uitbreiden? Hiervoor maken we gebruik van andere Daltonscholen, 
intervisiegroep en Dalton Deventer. 
 
In het schooljaar 2017-2018 willen we kijken hoe we het werken met 
doelen kunnen koppelen aan de leerling/oudergesprekken. Hoe gaan we 
deze doelen voor ons als leerkracht, leerling en ouders inzichtelijk 
maken. Tevens wordt er gekeken hoe we alles vorm gaan geven en hoe 
we alles gaan registreren.  

uitvoerenden Het team, de directie en de Daltoncoördinator 

tijdvak 2016-2018 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Intervisiegroep en Hilde-Marie van Slochteren vanuit Dalton Deventer 

toelichting We zullen hiervoor studiedagen en teamvergaderingen moeten 
inplannen over dit onderwerp. 

 
 
 
 
 
 
 

naam functie handtekening datum 

 
P.G. Mekkes 
 

 
directeur 

  
30 november 2016 

 
Betty Veenendaal van 
Seijst 
 

 
visitatievoorzitter  

  
30 november 2016 

 
Dit verslag wordt binnen drie weken na ontvangst (het liefst per e-mail als Wordbestand) opgestuurd naar de 
visitatievoorzitter, die dit  binnen vijf weken na de visitatie opstuurt naar de inhoudelijk medewerker visitaties van de NDV. 

 
 

Ondertekening  school en 
visitatievoorzitter voor gezien 


