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Visitatie lidscholen  
Nederlandse Dalton Vereniging 

 
 
 
 
 

Zie handleiding visitatie lidscholen 
(Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) 

 
Naam school De Heerdstee 

Adres Bentismaheerd 1 

Postcode en plaats 9736 EA  Groningen 

E-mailadres school  

Directeur A.M.E.W. van Bergen  

Adjunct-directeur I.  

Daltoncoördinator  Wij werken met een daltonwerkgroep 

Aantal groepen/ klassen (VO)  8 groepen 

Aantal leerlingen 225 

Populatie (PO)/ schoolsoort (VO)  Gemengde populatie, zowel w.b. opleiding als 
culturele achtergrond 

Aantal leraren 14 

In bezit van Daltoncertificaat 12 

Bezig met Daltoncursus  De andere 2 Lk volgen cursus in 15-16 

Nevenvestigingen nee 

Stand van zaken inspectie basisarrangement 

Visitatieteam  

Voorzitter  

Lid 1.  

Lid 2.  

Lid 3.  

Datum visitatie   01    - 06     - 2015 

Soort visitatie  1e licentieaanvraag 

  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 - 331 52 81 

bestuursbureau@dalton.nl  
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niet van toepassing bij  1

e
 licentieaanvraag 

 
 
 

Stel in het komend schooljaar een Daltonbeleidsplan op. 

 
 
 

N.a.v. de visitatie heeft de toenmalig coördinator vanuit zijn opleiding het document 
gemaakt welke als beleidsplan is getiteld. Dit plan is de voorloper van het dalton-
werkboek. Na zijn vertrek is de daltonwerkgroep bezig geweest met het maken van 
het huidige daltonwerkboek. Het werkboek is een document geworden waarin is be-
schreven hoe de 6 kernwaarden zijn vormgegeven binnen de school. Tevens is de 
doorlopende leerlijn hierin beschreven. Het maakt dat het een bruikbaar instrument 
is voor nieuwe ouders en nieuwe leerkrachten. Dit schooljaar hebben we een 
nieuwe website ingericht en we zijn voornemens het daltonwerkboek op de website 
te plaatsen, zodat potentiele ouders/verzorgers kunnen onderzoeken of dalton-
onderwijs hen aanspreekt en past bij hun kind. 

 
 
 

Daltonwerkboek is een duidelijk en praktisch document. De ontwikkelingsrichting die 
jullie hierin al aankondigen wordt in het schoolplan verder opgenomen. Het dalton-
boek zal een ‘levend’ werkdocument worden wat na evaluatie bijgesteld en aan-
gevuld wordt. 

 
 
 

Doorgaande lijn t.a.v. vormgeving dalton verder uitwerken, vooral t.a.v. de taak-
borden en de planborden. 

 
 
 

In het keuzewerk is toegewerkt naar een duidelijke doorgaande lijn (stond niet in de 
uitwerking beschreven, maar hebben wij in de doorgaande lijn wel meegenomen). 
Doorgaande lijn taak- en planborden: 

 Bij de kleuters zijn de taak- en planborden na onderzoek niet aangepast.  
De toen en huidige werkwijze werd en wordt als plezierig ervaren en de 
kinderen kunnen er goed mee werken. Wel zijn de leerkrachten voornemens 
om vanaf volgend schooljaar 15-16 niet meer te werken met kleurengroepen 
(= kinderen ingedeeld naar leeftijd) 

 In de groepen 3-8 wordt gewerkt met planborden waarop instructiemomenten 
aangegeven worden met een dagkleur, alsmede klassendienst en bijzonder-
heden. 

 
  

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 2. 
1. 

evaluatie school 
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Deze aanbeveling is goed opgevolgd. Er zijn, teambreed, goede keuzes gemaakt. 
De keuze om het taak- en planbord niet aan te passen, is een prima keuze. Wij 
hebben de werking en functionaliteit van het bord in de praktijk ervaren en dit is 
goed.  

 
 
 

Maak de samenwerking tussen de kinderen in het taakwerk meer zichtbaar, nu ligt 
de nadruk teveel op uitgestelde aandacht. 

 
 
 

Vanwege twee achtereenvolgende schooljaren negatieve eindopbrengsten hebben 
leerkrachten geworsteld met de balans tussen vanuit de beheersing van de leerstof 
lesgeven en loslaten. Het heeft gemaakt dat er een periode is geweest dat samen-
werken tussen de kinderen een minder prominente rol had. Na onderzoek waaruit 
blijkt hoe belangrijk samenwerken voor het leren van de kinderen is, hebben we juist 
ingezet op samenwerken. 
Binnen de taakbrief zijn de mogelijkheden voor samenwerken beschreven. 
Tussen 09.00-10.15 is de afspraak dat er stilte is in de hallen/gangen, daarvoor en 
daarna is er ruimte om op deze plekken samen te werken. 

 
 
 

Goed. 
Er wordt veel aandacht besteed aan het samenwerken. De kinderen weten dat 
samenwerken op verschillende manieren vormgegeven kan worden. De essentie is 
om elkaar verder te helpen met tips en adviezen en niet om antwoorden voor te 
zeggen. De leerkrachten stimuleren samenwerken door kinderen ook tussentijds 
feedback te geven op het proces van samenwerken.  

 
 
 

Stel de taakbrief dusdanig op dat differentiatie naar boven en naar beneden mogelijk 
is, zodat elk kind wordt uitgedaagd op zijn niveau. 

 
 
 

Vanaf 2010 zijn er meerdere aanpassingen in de taakbrief geweest, iedere keer na 
evalueren en bijstellen. De laatste aanpassing is het levelwerk voor de meer- en 
hoogbegaafde kinderen en een eigen taak. Ook reflectie heeft een betere plek 
gekregen. 

 
  

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 3. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 4. 
1. 

evaluatie school 
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Jullie hebben voor het ‘stippensysteem’ gekozen. We zien dat dit in de praktijk goed 
werkt. De kinderen weten welk werk ze moeten doen en we zien ook dat er op 
instructie gedifferentieerd wordt.  
Probeer bij het differentiëren bepaalde kinderen nog meer los te laten (minder leer-
kracht gestuurd). Ook denken wij dat het schoolteam goed vorm kan geven aan het 
differentiëren m.b.v. het werken vanuit concrete lesdoelen. De basis hiervoor is 
zeker aanwezig.  

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Zie beschrijving leerling hoofdstuk 6 daltonwerkboek: De vertaling van de kern-
waarden binnen de school. 
Waar nog een stap in gezet kan/moet worden is verantwoordelijk worden/zijn voor 
eigen leerproces. 

 
 
 

De taak wordt hoofdzakelijk door de leerkracht samengesteld. Is er voor de leer-
lingen ruimte om een deel zelf in te vullen? Als een leerling van mening is dat zijn/ 
haar doel is bereikt, is er dan de ruimte (vrijheid) om zelf doelen/taken op de taak-
brief te zetten? Kan het zo zijn dat een leerling ervoor kiest om op een andere dag, 
dan door de leerkracht aangestuurd, keuzewerk te doen? 

 
 
 

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. 

 

 

bevindingen  visitatieteam 

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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We zijn meer in staat los te durven laten en we stimuleren trajecten waarin kinderen 
eigen verantwoordelijkheid nemen en laten zien. 
Waar nog een stap in gezet kan/moet worden is dat leerkrachten coachen in het 
verantwoordelijk worden/zijn voor eigen leerproces. 

 
 
 

We zien een duidelijk doorgaande lijn in het handelen van leerkrachten. In wat 
beschreven staat lezen we dat jullie meer richting coachen van kinderen gaan, ook 
dat betekent loslaten en meer ruimte aan het kind geven. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Zie hoofdstuk 6 daltonwerkboek. 

 
 
 

De basis is VERTROUWEN.  
De sfeer van vertrouwen is absoluut voelbaar. De leerkrachten benaderen de 
kinderen op een positieve wijze. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
  

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

2. Zelfstandigheid  
 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Punten genoemd in hoofdstuk 6 zijn verder doorontwikkeld. Er is meer keus 
gekomen t.a.v. de wijze waarop de kinderen hun taak doen. 

 
 
 

De taakbrieven laten een duidelijke opbouw zien. 
Vanaf groep 4 plannen ze op de taakbrief. Voorafgaand daaraan hebben we het 
plannen in de kleutergroepen mogen zien. 
Er heerst in alle groepen een zeer fijne werksfeer. De afspraken en regels m.b.t. 
uitgestelde aandacht, samenwerken, taken plannen, werkplekken etc. zijn voelbaar 
en zichtbaar duidelijk.  

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Het onderdeel talentontwikkeling is iets waar we de afgelopen 2 schooljaren op 
hebben ingezet. De kinderen hebben als extra hiervoor talenttesten ingevuld 
(meervoudige intelligentie). De overige punten genoemd in hoofdstuk 6 van het 
daltonwerkboek verlopen zoals beschreven en zijn uiteraard steeds in ontwikkeling. 

 
 
 

Bij de leerlingen maken jullie gebruik van MI en wekelijks afwisselend ‘matchen’ of 
‘stretchen’. 
Ook worden de talenten/specialismes van leerkrachten benut. De directie geeft hen 
ook verantwoordelijkheid op basis van vertrouwen. In de werkgroepen werkt men 
zelfstandig taken uit. 

 
 
 

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.  

 

 
  

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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De afgelopen 4 schooljaren is enorm geïnvesteerd in scholing op allerlei gebied 
gekoppeld aan OGW. 
Gezamenlijke daltontrainingen zijn hierdoor achtergebleven. Daltonscholing wordt 
daarom een belangrijk item in de komende schoolplanperiode. 

 
 
 

Er is een goede basis om je als daltonschool verder te willen ontwikkelen. 
Het schoolplan zet hier ook op in. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

Er wordt vaak op een respectvolle wijze samengewerkt. Samenwerken binnen het 
taakwerk verdient aandacht (samenwerken is bijvoorbeeld niet voorzeggen). 

 
 
 

Omgang van de leerlingen onderling is goed. Men is respectvol naar elkaar en in 
een rustige sfeer wordt er samengewerkt, naar elkaar geluisterd en lesstof uitgelegd. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Het is van belang dat samenwerken dagelijks effectief wordt geëvalueerd, hier willen 
we nog een stap in maken 

 
  

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

3. Samenwerking  

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Onderlinge samenwerking binnen het team geschiedt o.a. door middel van werk-
groepen. Ook is duidelijk merkbaar dat het team open staat voor feedback voor en 
door elkaar. Er heerst een zeer open en prettige werksfeer.  

 
 
 

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.   
 

 
 
 

Er is pro-actief ingezet op leren met en van elkaar. De inzet van het leren is altijd dat 
het leren en ontwikkelen van de kinderen leidend is. 

 
 
 

We hebben in de diverse groepen ook veel waardevolle acties gezien. Maak gebruik 
van elkaars ervaringen.  

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Hier hebben we stappen in gezet door het een plek te geven op de taakbrief, waar-
door kinderen kritisch leren kijken naar hun eigen leerproces. 

 
 
 

Er is een mooie start gemaakt. Dit kan leiden tot een effectieve manier van 
reflecteren met een koppeling naar coachen van kinderen.  

 
  

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

4. Reflectie  
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

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

4.6 De leraar laat leerlingen reflecteren op de samenwerking. 

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

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

 

 
 
 

De leerkracht werkt volgens Dim en daar hoort reflectie bij. 
Binnen IPB hebben leerkrachten de mogelijkheid om op eigen wijze hun feedback te 
organiseren vanuit de daltongedachte en dit doen zij ook. 

 
 
 

Wat de leerkrachten al doen binnen IPB, kunnen kinderen ook. Deze stap zullen 
jullie in de toekomst kunnen maken. De basis is gelegd. 

 
 
 

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. 
 

 
 
 
 

Het organiseren van collegiale consultatie blijft lastig in de tijdsplanning. 
We gaan de mogelijkheid van het werken met een kindportfolio onderzoeken. 

 
 
 

En kind portfolio kan een mooi resultaat zijn van een goede evaluatie/reflectielijn. 
Het blijft een middel, geen doel op zich. Collegiale consultatie zou een meerwaarde 
hebben binnen de dalton ontwikkeling van jullie school. Een dag een groep van een 
collega draaien is ook een mooi middel om bij elkaar in de keuken te kijken. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Doelen als product zien we goed terug, tegelijkertijd willen we de proceskant verder 
ontwikkelen. 

 
 
 

In veel groepen hebben we de doelen-bespreking teruggezien. De proceskant is 
gekoppeld aan evalueren/reflecteren. Dit is in ontwikkeling. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Aan dit onderdeel is veel aandacht besteed de afgelopen jaren en de bij hoofdstuk 6 
van het daltonwerkboek beschreven punten zijn dan ook goed verankerd bij de leer-
krachten. 

 
 
 

Goed. Er is een duidelijke doorgaande lijn zichtbaar.  

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Aan alle genoemde indicatoren is gewerkt de afgelopen jaren en de 6 kernwaarden 
zijn vertaald binnen het onderwijs, tegelijkertijd blijven we kijken op welke wijze we 
het meest efficiënt en effectief kunnen werken om kinderen te ondersteunen in hun 
leren en ontwikkelen. 

 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Een groot compliment aan hoe jullie je de laatste jaren hebben ontwikkeld. Er is een 
goede en duidelijke lijn zichtbaar. Binnen deze afspraken is er ruimte voor eigen 
inbreng, eigen vertaling van de leerkrachten. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Door het vertrek van de daltoncoördinator in de zomer van 2013 hebben we gedacht 
een andere opzet te moeten gebruiken om zo de verantwoordelijkheden over meer 
mensen te spreiden. Ziekte en het niet verder kunnen verdelen binnen het taak-
beleid heeft gemaakt dat we t.a.v. het bezoeken van (regio-) bijeenkomsten wat 
achterop zijn geraakt. Dit is dit jaar weer opgepakt 
In het nieuwe schoolplan wordt onderzoek naar het uitdragen van de daltonidentiteit 
binnen de geijkte paden (schoolgids, website enz.) en ook daar buiten. Hiertoe 
kunnen wij gebruik maken van een ouder van de MR die communicatieadviseur is, 
tevens staat een scholing schoolpositionering en onderwijsmarketing voor de 
directeur op het verlanglijstje van de directeur om Dalton verder uit te dragen. 
Ouders kunnen beter worden betrokken bij het ondersteunen van de dalton-
ontwikkeling. 

 
  

bevindingen visitatieteam 

6. Borging  
 

evaluatie school 

Indicatoren op schoolniveau 
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Goed. 
De school heeft de afgelopen jaren erg hard gewerkt. De keuzes die zijn gemaakt 
zijn doordacht en onderbouwd. Het komende schoolplan staat Dalton volledig 
centraal. Met veel enthousiasme is verteld welke aandachtspunten en speerpunten 
worden opgepakt. De werkgroep heeft de daltonontwikkeling ook goed in beeld 
(waar willen we naar toe en wat hebben wij er voor nodig?).  
Het Daltononderwijs in combinatie met de multiculturele doelgroep is een mooi 
gegeven voor de school om zich verder mee te kunnen profileren in de wijk.  

 
 
 
 
 

Er is een duidelijke visie m.b.t. het parallelle proces: directeur – leerkracht – 
leerling. 

 
 
 
 

Kinderen zijn enthousiast over hun deelname en over de leiding van de leerlingen-
raad. Ze verwoordden prima waarom de groep voor hen had gekozen (“ik ben een 
soort natuurlijke baas”…). 
De onderwerpen die besproken worden zijn, min of meer, ad hoc. 
Je kunt ook nadenken over hoe je de leerlingenraad meer eigenaar kunt maken. 
Denk daarbij ook aan een vaste structuur en rollen als voorzitter, notulist. Maar ook 
hoe de LR de belangen van de groepen 1 t/m 4 ook behartigen? En hoe geschiedt 
de terugkoppeling naar de eigen groep? 

 
 
 
 

Het team draagt dalton.  

 
 
 
 

 
  

De directeur is gedreven, heeft een duidelijke visie en weet haar team te motiveren. 

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 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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De ouders (3 van de ouderraad, 1 ‘losse’ ouder) waren positief over de school.  
De volgende zaken kwamen aan de orde: 

- Schoolkeuze was niet specifiek op dalton gebaseerd 
- Voordelen voor voortgezet onderwijs 
- Informatie komt via nieuwsbrief en website 
- Multiculturele aspecten worden gewaardeerd 
- Evenals de sfeer die als open en warm werd omschreven 
- Zorgen hebben zij over de krimp en over de schoonmaak 

 
 
 
 
 

naam bestuurslid: John Wind 

De heer Wind is directeur bestuurder van VCOG: 10 schooldirecteuren  
(10 Brin nummers) 16 gebouwen, 3300 leerlingen. Hieronder 2 daltonscholen. 
 
De besturingsfilosofie is “decentraal, tenzij…” 
In dat opzicht zijn de scholen autonoom in het maken van de keuze op het gebied 
van onderwijsconcept.  
De visie is dat het geld van de scholen is en derhalve ook zo optimaal mogelijk daar 
terecht moet komen. Daarom is er een minimale bezetting bovenschools of 
bestuurlijk. Boventalligheid is niet per definitie leidend. De leerkracht moet bij de 
school passen. 
 
Er is waardering voor de Heerdstee. Ook in het (bijna) afgelopen jaar waar de 
school veel te maken had met ziekte, en leerkrachten daardoor meer op hun bordje 
kregen, hebben zij de daltonlijn weten vast te houden. 

 
 
 
 

  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 ouders 

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. Maak leerlingen meer eigenaar van hun eigen leerproces. 
 
Doe dit door de wijze van reflecteren verder uit te breiden. Geef kinderen 
op basis van eigen reflectie de vrijheid om zijn/haar eigen keuzes te 
maken. Zij mogen daarbij fouten maken, daar leren ze van. Maak daarbij 
b.v. zichtbaar wanneer er instructiemomenten zijn zodat kinderen zelf 
kunnen kiezen of ze die instructie wel of niet nodig hebben. O.i. is de 
school hier klaar voor. 

 
 
 
 

Dank jullie wel voor de fijne dag die we vandaag bij jullie op school mochten 
hebben. We voelden ons welkom, zowel binnen het team als in de groepen. 
 
Het visitatieteam 
 
  

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

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

 

slotopmerkingen 
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naam handtekening datum 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van tevoren hadden we afgesproken, de visiteurs mogen overal en op ieder gewenst 
tijdstip kijken. We wilden laten zien hoe wij dalton vorm geven en hebben de visie dat 
Dalton een zienswijze is die er de hele dag en in alle geledingen is. Tegelijkertijd wilden 
wij onze nieuwe methode wereldoriëntatie en Engels laten zien, omdat wij deze in nauwe 
samenwerking met de leerlingen hebben aangeschaft en goed hebben nagedacht of de 
methode ook ‘daltonproof’ was. Deze lessen werden op een vastgesteld tijdstip verzorgd. 
De wijze waarop de visiteurs de visitatie vorm gaven was aangenaam, in samenwerking 
en in dialoog en sluit daarmee goed aan op de pijlers van dalton. 
Alle geledingen: kinderen, ouders, leerkrachten, de bestuurder, de daltonwerkgroep en  
de directeur hebben de gesprekken met de visiteurs als aangenaam ervaren. Er is goed 
doorgevraagd op een prettige manier. 
 
In het nieuwe schoolplan (2015-2019) is dalton uiteraard een belangrijk aandachtsgebied. 
Centraal speerpunt: 
We bouwen gericht verder aan de 6 pijlers van Dalton en versterken daarmee 
gedifferentieerd OGW/HGW 
Relatie bestuursplan: opbrengsten omhoog, onderwijsaanbod, continuïteit, borging, 
synergie. 
 
Uitwerking: 
Onze keus voor het daltononderwijs is gerelateerd aan onze visie op de maatschappij in het algemeen en op kinderen  
In het bijzonder. Deze maatschappij ondergaat een tot voor kort onvoorstelbaar snelle verandering en het is belangrijk 
dat we met ons onderwijs proberen in te spelen op deze verandering. We leiden onze leerlingen op voor banen die we 
nu waarschijnlijk nog niet eens kennen. 
Daarom willen we ons als schoolteam de volgende vragen stellen: 
Welke 21-eeuwse kennis en vaardigheden willen we onze leerlingen meegeven? 
Op welke wijze willen we de leerlingen die kennis en vaardigheden op een optimale manier aanleren? 
Hoe kunnen wij ons onderwijs daarvoor zo optimaal mogelijk inrichten, waarbij de volgende aspecten aan de 
orde komen: kwaliteitszorg, leerstofaanbod, didactisch handelen, differentiatie (afstemming), de rol van de 
leerlingen en begeleiding/zorg? 
Bij genoemde 21-eeuwse kennis en vaardigheden gaat het om zaken als samenwerken, communicatie, creativiteit, 
ictgeletterdheid, sociale- en culturele vaardigheden, kritisch denken en probleemoplossend vermogen.  
 
De huidige maatschappij vraagt mensen die kunnen ontwerpen, plannen en vooruitzien. Mensen die initiatief tonen en 
ondernemend zijn en zich bewust zijn van de democratische processen die onder besluitvorming liggen en daaraan ook 
kunnen deelnemen. Op De Heerdstee zetten leerlingen hun eerste stap naar deelname aan deze maatschappij. 
Behalve het individuele en gedifferentieerde cognitieve leerstofaanbod, willen we dat leerlingen interactieve 

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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vaardigheden ontwikkelen en deze vanzelfsprekend gaan vinden. Natuurlijk houd je rekening met elkaar, wissel je met 
elkaar argumenten uit, zoek je samen naar een oplossing en profiteren we van elkaars talenten. Daltononderwijs is op 
De Heerdstee een manier van omgaan met elkaar ( “a way of life”). Een omgeving waarin je verantwoordelijkheid krijgt 
en daarop ook aangesproken kunt worden, waarin je actief deelneemt aan activiteiten en waaraan je een eigen unieke 
meerwaarde toevoegt. Bij de aanschaf van methodes wordt gekeken of zij aansluiten bij de pijlers van Dalton en mocht 
een groep leerlingen een beperkte mate van zelfstandigheid hebben dan blijven de pijlers nog steeds de basis van 
waaruit wordt gehandeld. Belangrijk is dat steeds beredeneerd aangegeven kan worden hoe invulling aan vrijheid/ 
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit, reflectie en borging wordt gegeven. Zo is de nieuwe 
methode voor wereldoriëntatie minder geschikt om vrij in te plannen. De instructieles is leerkrachtafhankelijk.  
In de verwerking wordt gebruikgemaakt van zelfstandige en samenwerkingsopdrachten. Deze opdrachten doen appel 
op het onderzoekend vermogen van kinderen. De kinderen geven aan dat zij de leerstof op deze manier beter ont-
houden. 
In de verwerkingslessen wordt zowel op het proces als het product gereflecteerd. 
Verbeterpunt Prioriteit 

 Vrijheid/verantwoordelijkheid: leerkrachten coachen leerlingen in het verantwoordelijk zijn voor hun eigen 
leerproces  

 Zelfstandigheid: doorontwikkelen talentontwikkeling gekoppeld aan keuzewerk  

 Samenwerken: doorontwikkelen reflectie op samenwerking tussen leerlingen  

 Samenwerken: leren van en met elkaar om de daltonwaarden te verbinden met het onderwijs op de school 

 Reflectie: doorontwikkelen reflectie binnen alle geledingen (leerling-leerkracht-school)  

 Effectiviteit: leerlingen leren naast aandacht voor het product ook aandacht voor het proces te hebben 
om zo effectief te kunnen leren  

 Borging: scholing dalton voor het hele team gericht op effectieve differentiatie, zelfstandigheid (taakgerichtheid) 
en samenwerking bij grote verschillen 

 Borging: de daltonwerkgroep werkt met daltonjaarplannen en met een daltonjaarverslag  

 Onderzoeken of een kindportfolio ingevoerd kan worden (al dan niet samen met een nieuw rapport). 

 

 

 

 

 

aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Maak leerlingen meer eigenaar van hun eigen leerproces. 
 
Doe dit door de wijze van reflecteren verder uit te breiden. Geef 
kinderen op basis van eigen reflectie de vrijheid om zijn/haar eigen 
keuzes te maken. Zij mogen daarbij fouten maken, daar leren ze 
van. Maak daarbij b.v. zichtbaar wanneer er instructiemomenten 
zijn zodat kinderen zelf kunnen kiezen of ze die instructie wel of 
niet nodig hebben. O.i. is de school hier klaar voor. 

actie Gerichte vragen ontwikkelen die kinderen aan zichzelf en aan 
elkaar kunnen stellen om zo effectief te kunnen reflecteren op hun 
eigen leerproces. Hiermee kunnen kinderen gericht aangeven of zij 
ten alle tijden instructie nodig hebben. 

uitvoerenden De daltonwerkgroep maakt een eerste aanzet en bespreekt deze 
met leerlingen en leerkrachten om zo tot een optimale set aan 
vragen te komen. 
 
Tijdens daltonvergaderingen op school de rol van de leerkracht in 
combinatie met de genoemde uitbreiding van reflectie bespreken. 
Het gaat dan met name over durven loslaten. 

tijdvak Start schooljaar 2015-2016 en vervolgens evalueren en bijstellen in 
de volgende jaren van de schoolplanperiode 

scholing/ externe 
ondersteuning 

In het schoolplan is opgenomen dat wij een centrale daltonscholing 
voor het gehele team willen hebben om differentiatie nog beter 
vorm te kunnen geven. Goede differentiatie maakt dat je beter los 
kunt laten 

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  
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toelichting Mooi dat de aanbeveling zoals gesteld overeenkomt met wat wij in 
het schoolplan al verwoord hadden. 

 

 
 
 
 
 
 

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 


