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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. 
 

 
 
 

1.1 -  De leerlingen kleuren na het maken van een taak van de dag/weektaak de 
taak in. Aan het einde van de dag worden de taken met de leerkrachten ge- 
evalueerd. In dit reflectiegesprek wordt er besproken hoe hij/zij gewerkt heeft, 
wat er beter kan en wat er moet veranderen. 

1.2 – De leerling kan zijn/haar handelingen uitleggen. 
1.3 – De leerkracht bepaalt op grond van de stof en het niveau van de leerling of er 

wel of geen instructie wordt gegeven aan die leerling. De leerling mag echter wel 
zelf bepalen of hij/zij aansluit bij een instructiegroepje. Door middel van de 
doelenmuur mag een leerling zijn/haar eigen leerdoelen bepalen. 

1.4 – In de klassen hangt een huishoudelijk takenbord, de manager controleert of de 
taken zijn uitgevoerd. In de klassen wordt besproken hoe deze taken gaan. We 
werken eraan om de leerlingen meer zorg te laten dragen voor de eigen en 
andermans materialen. 

 
 
 

Gezien het feit dat het een zeer kleine school is waarbij de kinderen in een strak 
georganiseerde omgeving zitten, krijgen de kinderen toch de vrijheid om zich 
zodanig te ontwikkelen dat de persoonlijke stappen die de kinderen maken ook 
gestimuleerd en gewaardeerd worden door de school. 

 
 
 

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

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

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

 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

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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1.5 – Loslaten is anders vasthouden. De leerlingen hebben d.m.v. de doelenmuur, 
inspraak in hun eigen leerdoelen. De leerlingen kijken hun eigen werk na. 
Wanneer de leerkracht constateert dat dit niet op de juiste manier gaat, krijgt 
hij/zij hier begeleiding in. De leerlingen mogen in de stilteruimte of in de galerij 
gaan werken. Ook mogen de leerlingen in een andere klas gaan werken aan 
een taak. Dit gebeurt in de praktijk niet vaak. 

1.6 – De leraar houdt op verschillende manieren rekening met de verschillen tussen 
leerlingen. In de instructie- en hulpplanning is vastgelegd welke leerlingen 
aangepaste leerinhouden of verlengde of verkorte onderwijstijd nodig hebben. 
Vanaf groep 6 werken de leerlingen met individuele weektaken, aangepast aan 
de onderwijsbehoeften. 

1.7  De leraar maakt een groepsregistratie, van hieruit worden analyses gemaakt die 
leiden tot aantoonbare conclusies. Dit wordt weggeschreven in de instructie- en 
hulpplanning. 

 

 
 
 

We zien dat het team een strakke organisatie vorm heeft ontwikkeld om kinderen 
goed te kunnen volgen maar waarbij kinderen wel een beperkte ruimte krijgen om 
eigen initiatieven te kunnen ontwikkelen. We zien dit o.a. in de doelenmuur. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

1.8 – De leerkrachten hebben hoge, positieve verwachtingen van de leerlingen, dit 
wordt ook uitgesproken naar de leerlingen. De leerlingen krijgen zo het 
vertrouwen dat ze het zelf kunnen. 

1.9 – Leerkrachten maken en bespreken tijdens de onderwijskundige vergaderingen 
verantwoordelijkheden. In onze kleine school staan we als team dicht bij elkaar 
en vullen we elkaar aan. Er heerst een positieve collegiale werksfeer, waarbij 
een ieder voor elkaar klaar staat en de grenzen aangegeven kunnen worden. 
Tegelijkertijd maakt dit het ook weer lastig om je grenzen aan te geven, omdat je 
dan een ander al gauw belast. 

1.10 – Gemaakte afspraken staan weggeschreven in de personeelsgids, deze 
wordt elk jaar geëvalueerd en bijgesteld door het team. 

 
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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1.11 – We leren de leerlingen hun mogelijkheden zo goed mogelijk te realiseren. 
Zaken die, naast het overdragen van schoolse kennis, van wezenlijk belang zijn: 
moreel denken, reflecteren, omgaan met verschillen, zelfstandig handelen en 
meningsvorming. 

1.12 – We bieden de leerlingen een rijke leeromgeving, waarin mogelijkheden zijn 
voor eigen initiatief. Dit geldt tevens voor de leerkrachten, zij hebben de moge-
lijkheid om ‘proeftuintjes’ te starten. Er is een ruime mogelijkheid tot nascholing 
voor leerkrachten. 

 
 

Het team is een bevlogen team dat werkt volgens de principes van de lerende 
organisatie. We zien een kleine school met 36 kinderen en waarbij toch geprobeerd 
wordt om optimaal gebruik te maken van de Dalton kernwaarden. 

 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

2.1 – In elke klas hangt een doelenmuur, waarop het doel hangt waar de leerling 
aan wil werken. Deze worden door de leerling zelf aangebracht, eventueel na een 
onderwijsleergesprek, en worden smart geformuleerd. 
2.2 – Wanneer de leerling een vraag heeft, zal hij/zij eerst aan andere leerlingen de 
vraag moeten stellen. Wanneer deze de vraag niet kan beantwoorden, wordt de 
leerkracht pas gevraagd. We hebben vanaf groep 3 op het white-board een ‘Ik heb 
een vraag’ plekje, waar de leerlingen hun naam op moeten zetten wanneer ze een 
vraag hebben. 
2.3 – De leerlingen bepalen, wanneer zij geen instructie hebben, waar en aan welke 
taak zij werken.  
2.4 – In de onderbouw starten we met het werken met uitgestelde aandacht, d.m.v. 
de ‘niet storen toren’. In de midden- en bovenbouw hangt een whiteboard met daar-
op de instructie- en hulpplanning. Deze is ingedeeld in tijdsvakken. Deze tijdsvakken 
hebben een kleur. De kleuren maken voor de leerlingen inzichtelijk wat er van ze 
verwacht wordt. Groen: de leerlingen mogen elkaar en de leerkracht bevragen. 
Oranje: De leerlingen mogen elkaar bevragen, maar de leerkracht niet. Wanneer de 
leerlingen er samen niet uitkomen, mogen ze hun naam op het bord zetten onder:  
Ik heb een vraag. 
2.5 – De leerlingen kijken bij ons op school zelf na. De wijze van nakijken wordt 
vanaf groep 3 aangeleerd. Wanneer een leerling hier moeite mee heeft, besteedt  
de leerkracht extra aandacht aan het aanleren van de juiste vaardigheden. 

bevindingen  visitatieteam 

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Wat opvalt is dat de kinderen erg zelfstandig zijn en ook oog hebben voor elkaar.  

 
 
 

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

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

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

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

 

 
 
 

2.6 – De leerkracht zorgt dat de randvoorwaarden aanwezig zijn, zoals de week-
taken, taakgerichte werksfeer, afspraken en materialen. De leerlingen weten welke 
materialen ze zelf kunnen pakken en waar die liggen. 
2.7 – De leerkrachten voeren met de leerlingen onderwijsleergesprekjes waarin de 
leerlingen aangeven wat zij zelf willen leren en waar ze nog begeleiding bij nodig 
hebben. Dit wordt weggezet op de doelenmuur. Wanneer een leerling zijn/haar taak 
af heeft, wordt er eveneens een gesprekje gevoerd met als doel zijn/haar eigen 
initiatief te ontwikkelen. 
2.8 – Alle klassen werken met taakbrieven, een groot deel kan en/of moet zelf-
standig verwerkt worden. Een hulpmiddel hierbij zijn de kleuren van het stoplicht op 
het instructiebord. Het werken in de klassen is verdeeld in blokken; in de midden-
bouw werken ze met blokken van 30 min en in de bovenbouw in blokken van 45 
minuten. In deze blokken is ook ruimte voor het zelfstandig werken. 
2.9 – We werken tijdens Topondernemers en het keuzewerk aan de hand van de 
meervoudige intelligenties. Op deze manier kunnen alle leerlingen werken aan en 
met hun eigen talenten. We stimuleren ook het ontwikkelen van andere talenten 
door middel van Topondernemers en het keuzewerk. 

 
 
 

Over het algemeen zien we wat beschreven staat ook terug in de groepen. En 
kinderen die goed zelfstandig werken.  

 
 
 

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

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

 

 
  

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 



 
 

6 
 

 
 
 

2.10 – De leraren maken gebruik van elkaars talenten en bevragen elkaar regel-
matig. De taken binnen de school worden tijdens de voorbereiding van het nieuwe 
schooljaar verdeeld op basis van de interesses en talenten van de leerkrachten. 
2.11 – De leerkrachten hebben de mogelijkheid om ‘proeftuintjes’ in de klassen te 
starten. Wanneer deze nieuwe ontwikkelingen een succes zijn, wordt dit naar de 
andere teamleden gecommuniceerd. Successen worden gedeeld. 

 
 
 

We zien dat de school de leerkrachten ook ruimte geeft om hun eigen talenten te 
kunnen ontplooien en te benutten. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

3.1 – De leerlingen zijn gewend om met coöperatieve werkvormen te werken.  
We bieden vanaf groep 1 coöperatieve werkvormen aan, in groep 6 kennen de 
leerlingen alle, door ons vastgestelde, coöperatieve werkvormen. Dit staat weg-
geschreven in het beleidsplan coöperatief werken. 
3.2 – Alle leerlingen zijn bekend met de Kanjertraining. 

 
 
 

We zien dat de kinderen met veel respect voor elkaar kunnen samenwerken.  
Dit is een kracht van de school. 

 
 
 

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. 

 

 
  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

3. Samenwerking  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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3.3 – We werken op respectvolle positieve wijze samen met collega’s én leerlingen. 
Er is ruimte voor het geven en krijgen van feedback. 
3.4 – Het team werkt samen aan het vormgeven van het keuzewerk. Dit wordt in het 
komende schooljaar gepland in de jaarplanner. 
3.5 – De leerkrachten zijn op de hoogte van de verschillende coöperatieve 
werkvormen en weten welke vormen aangeboden worden in de groepen. 
3.6 – De leerkrachten scheppen een klimaat waarin wederzijds respect centraal 
staat en waar ruimte is om fouten te maken. 

 
 
 

Ook hier zien we een goed samenwerkend team en elkaar aanvult. 

 
 
 

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.   
 

 
 
 

3.7 – Binnen onze school is er een open cultuur; de deuren staan open, iedereen 
reikt elkaar indien nodig de helpende hand en werkt samen. De school stimuleert  
het (groepsdoorbrekend) samenwerken. 
3.8 – Zie 3.7 
3.9 – Wij werken aan de hand van een actief burgerschapsplan, op dit plan heeft de 
Inspectie van Onderwijs ons met een ‘goed’ beoordeeld. 

 
 
 

Op schoolniveau zien we terug wat boven is beschreven. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

4. Reflectie  
 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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4.1 – Alle leerlingen krijgen een taakbrief. Vanaf groep 6 gaan de leerlingen deze 
ook zelf inplannen, dit doen ze door bij het uitreiken van de weektaken een kleur van 
de dag vooraan bij het taakje te zetten. Wanneer een leerling dit nog niet voldoende 
kan, wordt hij/zij hierbij ondersteunt door de leerkracht. 
4.2 – Bij het evaluatiegesprek aan het einde van de ochtend, wordt de voortgang 
van de taak en de werkhouding besproken. 
4.3 – De leerlingen evalueren elke dag met de leerkracht de taakbrief. Aan het einde 
van de weektaak formuleren de leerlingen een leerpunt voor de volgende weektaak. 
Dit gebeurt nu vanaf groep 6, we gaan er aan werken om dit vanaf groep 4 te gaan 
doen. De leerkracht kan de gestelde doelen verwerken in de individuele weektaak 
van de leerling. 
4.4 – Aan het einde van elke ochtend wordt een evaluatiegesprek gevoerd en 
reflecteert de leerling op zijn eigen gedrag. Tijdens de lessen van de Kanjertraining 
wordt er gereflecteerd op het eigen gedrag en dat van een ander. 

 
 
 

Op de taakbrief  kunnen de kinderen via een smiley reflecteren met daarachter een 
kleine ruimte voor een toelichting. We zien mogelijkheden om de reflectie breder te 
gaan neerzetten. De achterkant van de taakbrief biedt hiervoor voldoende ruimte om 
de te kunnen reflecteren op zelfstandigheid, samenwerking , leer - en persoonlijke 
doelen. 

 
 
 

4.5 De leraar zet verschillende reflectiemethoden in. 

4.6 De leraar laat leerlingen reflecteren op de samenwerking. 

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

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

 

 
 
 

4.5 – Op school zijn de reflectiewaaiers, behorende bij de methode Topondernemers 
aanwezig. De reflectiewaaiers zijn een handvat voor het voeren van reflectie/ 
evaluatiegesprekken met de leerlingen. De reflectiewaaiers kunnen nog effectiever 
ingezet worden, dit is een speerpunt voor de komende jaren. In de bovenbouw wordt 
elke maandagochtend in de onderwijskundige kring een van de waaiers besproken. 
De midden- en onderbouw gaat dit gedurende dit schooljaar proberen op te pakken. 
4.6 – Tijdens het reflectiegesprek aan het einde van de dag, komt ook het samen-
werken aan de orde. 
4.7 – Tijdens het reflectiegesprek aan het einde van de dag, komt het eigen  
functioneren aan de orde. Een leerling is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces 
en taak. 
4.8 – Bij ons op school heerst een open cultuur. We lopen regelmatig bij elkaar in de 
klas voor feedback. We coachen elkaar waar mogelijk. Ook ontvangen we de ib’er 
en de directeur voor flits- en klassenbezoeken. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Jullie zijn een kleine school waarbij ook klassenbezoeken opgenomen is in jullie 
plannen. Het zou erg goed zijn om de blik naar buiten te richten om daar je voordeel 
mee te doen. 

 
 
 

4.9 De school stelt leraren en overige medewerkers in de gelegenheid van en 
met elkaar te leren. 

4.10 De school hanteert een doorgaande lijn m.b.t. reflectie op leerlingniveau. 
 

 
 
 

4.9 – Bij ons op school heerst een open cultuur. We lopen regelmatig bij elkaar in de 
klas voor feedback. We coachen elkaar waar mogelijk. Ook ontvangen we de ib‘er 
en de directeur voor flits- en klassenbezoeken. 
4.10 - Op school zijn de reflectiewaaiers, behorende bij de methode Toponder-
nemers aanwezig. De reflectiewaaiers zijn een handvat voor het voeren van 
reflectie/evaluatiegesprekken met de leerlingen. De reflectiewaaiers kunnen nog 
effectiever ingezet worden, dit is een speerpunt voor de komende jaren. In de 
bovenbouw wordt elke maandagochtend in de onderwijskundige kring een van de 
waaiers besproken. De midden- en onderbouw gaat dit gedurende dit schooljaar 
proberen op te pakken. 

 
 
 

We zien op deze school wel dat men van elkaar leert .  
 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
  

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 



 
 

10 
 

 
 
 

5.1 – Elke klas heeft een doelenmuur. Op deze doelenmuur heeft elke leerling een 
doel gesteld, waaraan hij/zij werkt. Zodra het doel behaald is, stelt de leerling zich 
een nieuw doel. 
5.2 – We zien dat leerlingen niet altijd op een effectieve en verantwoorde wijze om-
gaan met de leertijd. Dit is onderwerp van gesprek tijdens de reflectiegesprekken en 
de onderwijskundige vergaderingen. 
5.3 – De leerlingen zijn actief bezig met de taak, dit kan echter efficiënter. De leer-
lingen kunnen kiezen aan welke taak ze gaan werken en waar ze dat gaan doen.  
Om de efficiëntie te bevorderen hebben we besloten om na de voorjaarsvakantie te 
stoppen met de tafelgroepen en elke leerling weer een eigen werkplek te geven. 

 
 
 

De weektaak is doelmatig opgezet vanuit de differentiatie. Wat echter nog ontbreekt 
is dat plus leerlingen een doelmatiger weektaak aangeboden moeten  krijgen waarbij 
de leerstof ook expliciet benoemd wordt. Dit heeft als voordeel dat het een onder-
deel wordt van de weektaak en meegepland wordt door die specifieke groep leer-
lingen. 

 
 
 

5.4 De leraar behaalt zijn leerdoelen. 

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 

5.4 – Elke leerkracht houdt een bekwaamheidsdossier bij. Onderdeel van dit be-
kwaamheidsdossier is onder andere het POP, dit wordt besproken met de directeur 
volgens de gesprekkencyclus; vastgelegd in het IPB. 
5.5 – De leerkracht gaat op een efficiënte en verantwoorde wijze om met zijn lestijd.  
5.6 – De leraar zorgt voor afwisseling van leeractiviteiten tijdens de les. Dit staat 
weggeschreven in de instructie- en hulpplanning. Deze zit voor in de planningmap. 
5.7 – De leraar stemt de instructie en het leerstofaanbod af op de leerbehoeften en 
leermogelijkheden van zijn leerlingen. Ook dit staat weggeschreven in de planmatige 
zorg. 
5.8 – Elke leerling wordt op zijn eigen niveau aangesproken en uitgedaagd het beste 
uit zichzelf te halen. 
 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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5.9 – Elke leerling heeft vanaf groep 6 een individuele weektaak op eigen niveau. 
We streven er naar om groep 3 t/m 5 ook een individuele weektaak te geven. Dit 
gebeurt nu al sporadisch. 
5.10 – Na analyse van een toets worden de te ondernemen stappen weggeschreven 
in de instructie- en hulpplanning. 

 
 
 

We zien terug wat in bovenstaande is 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 een doorgaande lijn van de daltoncompetenties van 
leerlingen en personeel. 

5.13 De school biedt leerlingen ondersteuning en/of passende zorg als zij de 
leerdoelen niet halen.  

 

 
 
 

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 – Bij het schrijven van deze evaluatie is de doorgaande lijn nog in ontwikkeling. 
We gaan de leerlingen volgen vanaf groep 1, op de volgende competenties: 
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken en reflecteren/evalueren.  
Deze competentielijst zal toegevoegd worden aan het dossier van de leerlingen. 
5.13 – Via onze planmatige zorg bieden wij elke leerling ondersteuning en/of 
passende zorg, niet alleen de leerlingen die de leerdoelen niet halen. 

 
 
 

We bespeuren een spanningsveld tussen opbrengst gericht werken, gecombineerde 
groepen en Dalton. Dit zal een aandachtspunt moeten zijn voor de komende 
periode. 

 
  

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. 
 

 
 
 

6.1 – In het schooljaar 2013-2014 is er een Daltonbeleidsplan geschreven.  
Dit beleidsplan wordt elk jaar besproken en bijgesteld. 
6.2 – Voorlopig is de Dalton-coördinatie weggezet bij de locatie-coördinator van de 
school. Te zijner tijd zal er binnen het team een herverdeling van de taken plaats-
vinden, waarbij er ook een nieuwe Dalton-coördinator wordt aangesteld. Deze 
collega zal ook de bijbehorende opleiding tot Dalton-coördinator gaan volgen. 
6.3 – Wij dragen op alle mogelijke manieren onze Dalton-identiteit uit. Zo noemen 
we Dalton in onze schoolgids en op onze website. Op onze weektaken, nieuwsbrief 
en beleidsplannen hebben we het Daltonlogo opgenomen. 
6.4 – We hebben de Daltonscholing in ons scholingsplan opgenomen. Aan het einde 
van dit schooljaar, is het hele team gecertificeerd Daltonleerkracht. 
6.5 – We benutten de Daltonmogelijkheden van ons gebouw. Zo hebben we een 
stilteruimte gecreëerd en in de galerij kunnen de leerlingen samenwerken. 
6.6 – In onze huidige tevredenheidspeilingen (leerling, ouder en personeel) wordt 
nog niet specifiek naar Dalton gevraag. We zoeken nog naar vragenlijsten inzake 
Dalton, die we in onze tevredenheidspeilingen kunnen inzetten. 
6.7 – De directeur bezoekt op 25 maart de ledenvergadering van de NDV te 
Amersfoort. We hebben contacten met Daltonschool ‘De Dissel’ in Ruinerwold en we 
hebben gekeken en inspiratie opgedaan op Daltonschool  ‘De Lindehof’ in Een. 
6.8 – We bouwen samen met de leerling én ouders aan de ontwikkeling van onze 
Daltonschool. 
6.9 - We bouwen samen met de leerling én ouders aan de ontwikkeling van onze 
Daltonschool. 
6.10 – Het schoolbestuur van Wolderwijs ondersteunt ons in onze dalton-
ontwikkeling. 

6. Borging  
 

evaluatie school 

Indicatoren op schoolniveau 
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De school werkt planmatig aan de daltonontwikkeling. Ouders zijn zeer tevreden en 
betrokken met de school en dit zien we ook terug bij het schoolbestuur. We zien ook 
dat de school aan de weg timmert rondom de behaalde resultaten en opbrengsten. 
Mogelijk zou de daltoncoördinator van de andere Dalton school binnen de stichting 
bovenschools ingezet kunnen worden op deze school om elkaar te versterken in de 
kwaliteit rondom Dalton. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

De volgende punten zijn aanbod gekomen: 
- Dalton 
- Weektaak 
- Plannen voor de school 
- Thuis voelen op school 
- Vrienden binnen de klas 

 

 
 
 
 
 

De volgende punten zijn o.a. aanbod gekomen: 
- Taakgericht werken 
- Gecombineerde groepen 
- Aantal leerlingen 
- Werken op een kleine 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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De volgende onderwerpen zijn besproken: 
- De school in een klein dorp 
- Korte lijntjes tussen ouders en school 
- Dalton 
- Betrokkenheid 
- Terugblik op de school 
- Aandacht voor verschillen 

 

 
 
 
 
 

naam bestuurslid: Martijn Mulder 

De volgende onderwerpen zijn o.a. besproken: 
- Personeelsbeleid 
- Beleid rondom kleine school 
- De daltonontwikkeling op de Echtenest 
- Trots van de stichting 

 
 

 
  

De volgende punten zijn besproken met de directie: 
- Dalton handboek 
- De weg naar Dalton 
- Parels binnen de school 
- Valkuilen 
- Topondernemers 
- MI 
- Plattelandschool 
- Gecombineerde groepen 

 

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met het bestuur 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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  ontwikkeling 

nr kernwaarden O V 
0 Realisering aanbevelingen vorige visitatie *   
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 

x Licentie verlenen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde. 

 Over twee jaar versnelde visitatie 
voor licentieverlening 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden 

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

 Licentie voor vijf jaar verlengen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie  

 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 



 
 

16 
 

 
 
 
 
 
 

Aanbeveling Omschrijving 

Nr. 1 De taken die we zien zijn wel opgezet vanuit de differentiatie, maar zijn 
nog lang niet passend gemaakt voor de leerlingen. Hier zou je een apart 
onderdeel (eigen wek) van kunnen maken op de dag-/weektaak. Bij een 
passende taak horen ook eigenaarschap en reflectie, waarbij inzicht in 
kennen en kunnen voorwaarden zijn. Kinderen kunnen hier samen met de 
leerkracht conclusies leren trekken en verwoorden. Dit onderdeel zou een 
plek  kunnen krijgen op de achterkant van de dag-/weektaak. 

Nr. 2 Evalueer het keuzewerk op jullie school. De school werkt vanuit de 
methode Topondernemers maar het aanbod kan veel breder worden 
gemaakt. Denk aan creatief omgaan met ICT, denk – en leerspellen etc.  

Nr.3 We bespeuren een spanningsveld tussen opbrengstgericht werken, 
combinatiegroepen en Dalton. Onderzoek eens de mogelijkheid om 
leerlingen als tutor in te zetten.  

 
 
 
 

We hebben een hele leuke dag gehad op het Echtenest. Wat opvalt is een hard werkend 
team en dat ook functioneert als team. Dit heeft ook zijn doorwerking op de leerlingen 
van deze school. Wat ook opvalt is dat het pedagogisch klimaat van de school goed 
ontwikkeld is. Iedereen heeft zijn of haar plek gevonden. Dit geldt niet alleen voor de 
kinderen maar ook voor het team. Jullie hebben ambitieuze doelen maar hou het over-
zicht en schenk ook veel aandacht aan de implementatie van de vernieuwingen.  
De aanbevelingen rondom Dalton zullen zijn: 

- Probeer de taak zo passend mogelijk te maken voor ieder kind. Door ruimte te 
maken op de weektaak voor het onderdeel Eigen Werk kunnen jullie een passend 
antwoord geven op de individuele leerbehoeftes van kinderen. Het eigenaarschap 
van kinderen zal een prominentere plaats moeten krijgen in de school. 

- Evalueer het keuzewerk op jullie school. De school werkt vanuit de methode 
Topondernemers maar het aanbod kan / moet breder gemaakt worden. Denk  
aan een keuzewerk lijn rondom creativiteit, denkspelen, websites bouwen etc. 

- We bespeuren een spanningsveld tussen opbrengstgericht werken, combinatie-
groepen en Dalton. Onderzoek eens de mogelijkheid om de bovenbouw leerlingen 
als tutor in te gaan zetten op bepaalde tijdstippen van de dag zodat dit voor de 
organisatie van de school  eventueel verlichtend kan werken. 

 
We wensen jullie veel succes toe in de verdere ontwikkeling van Dalton op `t Echtenest. 
 
 
 
 
  

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

 

slotopmerkingen 
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naam handtekening datum 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitatie 21 mei 2015. 
 
Met veel plezier en in een ontspannen sfeer kijken we uiteindelijk terug op de visitatie-
dag. Leerlingen, team en ouders waren allemaal goed voorbereid op deze belangrijke 
dag. Ondanks de goede voorbereiding voor deze 1e licentieaanvraag heerste er een 
gezonde spanning bij iedereen. We hebben als team hard gewerkt. 
 
Het visitatieteam heeft volgens het rooster de klassenbezoeken uitgevoerd en de diverse 
gesprekken gevoerd en aan het einde van de dag de conclusie getrokken dat Obs  
’t Echtenest Daltonschoolwaardig is. 
Blij met deze conclusie en de aanbevelingen die zijn gedaan, kon de Daltonvlag met 
enige trots worden gehesen. 
 

  

Ondertekening voorzitter visitatieteam 

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) 

De taken die we zien zijn wel opgezet vanuit de differentiatie, maar 
zijn nog lang niet passend gemaakt voor de leerlingen. Hier zou je 
een apart onderdeel (eigen werk) van kunnen maken op de dag-
/weektaak. Bij een passende taak horen ook eigenaarschap en 
reflectie, waarbij inzicht in kennen en kunnen voorwaarden zijn. 
Kinderen kunnen hier samen met de leerkracht conclusies leren 
trekken en verwoorden. Dit onderdeel zou een plek kunnen krijgen 
op de achterkant van de dag-/weektaak. 

 

actie - We voegen op de weektaak het kopje “eigen doelen” 
toe.  

- Op de achterkant van de weektaak komen verschillende 
reflectievormen en reflectievragen te staan.  

 

uitvoerenden team  

tijdvak Start in de onderwijskundige vergadering van 25 augustus. 
Tussenevaluatie op 26 januari 2016. Einde schooljaar 2015-
2016 gereed. 

 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Niet van toepassing  

toelichting De doelen die inzichtelijk hangen op “de doelenmuur” 
verwerken de leerlingen op hun eigen weektaak. In samen-
spraak/overleg met de groepsleerkracht wordt bepaald hoe ze 
aan dit doel gaan werken. 
We maken voor de reflectie gebruik van “De reflectiewaaiers”, 
behoren bij de methode Topondernemers. 

 

 
 
 
 

aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Evalueer het keuzewerk op jullie school. De school werkt vanuit de 
methode Topondernemers maar het aanbod kan veel breder 
worden gemaakt. Denk aan creatief omgaan met ICT, denk – en 
leerspellen etc. 

 

actie Keuzewerk wordt geëvalueerd en aangepast/aangevuld.  

uitvoerenden team  

tijdvak Schooljaar 2015-2016 / 2016-2017  

scholing/ externe 
ondersteuning 

Niet van toepassing  

toelichting In schooljaar 2015-2016 wordt het keuzewerk voor de laatste 
zes thema’s gemaakt. Bij het maken van dit keuzewerk maken 
we opdrachten niet alleen met een schriftelijke verwerking, 
maar houden we rekening met meervoudige intelligentie, 
techniek, ICT, creatief en smartgames.  

 

 
 
 
 

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  



 
 

19 
 

 

aanbeveling 3. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

We bespeuren een spanningsveld tussen opbrengstgericht werken, 
combinatiegroepen en Dalton. Onderzoek eens de mogelijkheid om 
leerlingen als tutor in te zetten. 

 

actie We onderzoeken de mogelijkheden leerlingen in te zetten als 
tutor. 

 

uitvoerenden team  

tijdvak Schooljaar 2015-2016  

scholing/ externe 
ondersteuning 

Niet van toepassing  

toelichting We hebben, ook vanwege de schoolgrootte, veel ervaring met 
de verschillende samenwerkingsvormen tussen jonge en 
oudere leerlingen, ook groeps doorbrekend en het werken met 
maatjes. Op de onderwijskundige vergadering van 6 oktober 
2015 wordt deze aanbeveling besproken in het team.   

 

 
 

 
 
 
 
 
 

naam functie handtekening datum 

    

    

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

 

Ondertekening  school en 
visitatievoorzitter voor gezien 


