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Aantal groepen/ klassen (VO)  66 klassen 
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Voorzitter Marja Out (conrector Spinozalyceum, Amsterdam) 

Lid 1. Siemon van der Wal (directeur RSG de Borgen) 

Lid 2. Simone Abbenhuis (conrector Dalton Den Haag) 

Lid 3. Marijke Baten(docente, schoolopleider, 
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Lid 4. Danny Boots (conrector SG Markenhage Breda) 

Lid 5. Jeroen Croes (directeur Wolfert Dalton Rotterdam) 

Lid 6. Sjors van de Greef (docent en voorzitter daltongroep 
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Lid 7. Marinca van Gelder (teamleider Wolfert Lyceum 
Bergschenhoek) 

Lid 8. Floor van Lieshout (docente en lid daltoncommissie 
Erasmus College Zoetermeer) 

  

Lid 9. Jan de Veen (teamleider en lid daltonwerkgroep 
Dollard College Woldendorp) 

  

Datum visitatie 30  -  03    - 2016 
 
 

Soort visitatie  X licentieverlenging 

   

   

   

   

 
Commissies visitatie PO en VO 
Nederlandse Dalton Vereniging 

Bezuidenhoutseweg 251-253 
2594 AM Den Haag 
Tel. 070 - 331 52 81 

bestuursbureau@dalton.nl  
 

 

Bijlagen bij de zelfevaluatie: 
1) Schoolplan 2015-2019 
2) Audit ASG – verslag van de dag, 2 april 2014 
3) HP Daltonboekje 
4) Format 2 Voortgangsgesprekken sectie 
5) Schoolgids 2015-2016 
6) Flyer Dalton op HP 
7) 15.10.01 Daltonvervolgscholing Egmond 
8) Daltoncursus 2016 
9) Reflectieformulieren klas 1, klas 2, klas 3, klas 4m en bobo havo/vwo 
10)  Artikel Dalton Visie, maart 2013, Daltonscholing: gedeelde verantwoordelijkheid 
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Er is in de afgelopen jaren ingezet op de effectiviteit van de daltonuren. Zet deze lijn door, ook 
binnen de lesuren en besteed hierbij aandacht aan vormen van samenwerking en activerende 
didactiek. 
Het gevoelde dilemma tussen betere opbrengsten en het bieden van kansen aan leerlingen is voor 
de school een impuls geweest om een aantal uitgangspunten van daltononderwijs opnieuw met 
elkaar te bediscussiëren. De resultaten van deze discussie zijn dit schooljaar omgezet in 
verbetertrajecten: een inschrijfsysteem voor daltonuren, de daltonuren worden gedifferentieerd 
ingezet via het systeem van vakverbonden daltonuren. In de 70-minuten-lessen is er meer aandacht 
voor activerende leer- en werkvormen.  

 

 

 

Reactie schoolleiding Helen Parkhurst - 2012: 
Activerende didactiek en samenwerking in de lessen krijgt komend schooljaar meer aandacht. Het 
scholingsplan van het Expertisecentrum richt zich in een drietraps-plan met name op deze 
aandachtspunten: 
Trap 1: losse vouchers activerende didactiek en samenwerkend leren 
Trap 2: verdieping in een tweedaagse scholing activerende didactiek en samenwerkend leren 
Trap 3: post hbo-opleiding daltonleraar voor VO-docenten. 
De ontwikkelteams (Academische Opleidingsschool) gaan in alle afdelingen aan de gang met 
verbeteringen van de activerende didactiek en Dalton. 

 
Situatie schooljaar 2015-2016: 
1) Losse vouchers activerende didactiek en samenwerkend leren worden aangeboden door de ASG 

Academie voor alle ASG-scholen. 
2) Jaarlijks wordt een 24 uurs daltonconferentie gehouden. De conferentie is bestemd voor 

ervaren docenten die nieuwe energie willen opdoen, en wordt ontworpen door de Werkgroep 
AAAP:  Stedelijk Dalton, Alkmaar, Spinoza Lyceum, Amsterdam, Helen Parkhurst, Almere en 
Nelson Mandela, Purmerend.   In 2014 waren de onderwerpen:  De eigen motivatie, toevoegen 
van kennis en de eigen praktijk.  26 2e graads docenten hebben hieraan deelgenomen. 
In november 2015 is er wederom een tweedaagse scholing AAAP georganiseerd met dezelfde 
onderwerpen en deze keer voor 1e graads docenten. 

3) De post-hbo-opleiding daltonleraar voor VO-docenten is voor alle docenten verplicht. Nieuwe 
docenten dienen de hbo-opleiding binnen 4 jaar succesvol af te sluiten. 

4) De komende jaren wordt er veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de vaksecties. 
Docenten werken in de ontwikkeltijd aan het sectiewerkplan en daarmee aan de ontwikkeling 
van de sectie. De reden voor het schrijven van het sectiewerkplan is relatief eenvoudig: het 
uitwerken en verstevigen van daltononderwijs. Maar ook: het delen van kennis, het borgen van 
(cijfermatige)kwaliteit, het realiseren van een doorlopende leerlijn, planmatig werken en 
ontwikkelen, resultaatverantwoordelijkheid. 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 
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Beleidsvoornemens (Schoolplan 2015-2019 – Daltononderwijs 3.1):

1 
2015-2016 Opzetten plan rond effectiever vormgeven daltonuren. Verder uitwerken van opdracht 

samenwerkend leren voor secties. Verkenning van mogelijkheden gedifferentieerde diploma’s met 
bijbehorende werkwijze voor mavo, havo en vwo. Daltoncompetenties worden besproken in 
samenhang met uitkomsten visitatie NDV van 30 maart 2016, en getoetst op maatschappelijke 
betekenis. Onderzoek naar vwo-traject voor meer- en hoogbegaafden. 

2016-2017 Uitvoering van plan effectiever vormgeven daltonuren. Verder uitwerken van opdracht 
samenwerkend leren voor secties. Verdere verkenning van mogelijkheden gedifferentieerde 
diploma’s. Onderzoek en zo mogelijk start vwo-traject voor meer- en hoogbegaafden in 4vwo. 

2017-2018 Docenten en leerlingen geven aan dat daltonuren effectief zijn. Samenwerkend leren zichtbaar in 
alle vakken. Voorexamenjaar mavo en havo starten indien mogelijk met niveau-gedifferentieerde 
diploma’s. Leerlingen krijgen “daltoncompetent” certificaten uitgereikt. 

2018-2019 Samenwerkend leren zichtbaar in alle vakken. Eerste leerlingen ontvangen een excellent vwo-
diploma, dat qua tempo en programma anders is dan het reguliere vwo-diploma. Leerlingen halen 
indien mogelijk diploma’s met cijferlijsten op verschillend niveau. 

 

 

 

 

 

Er is ambitie om deze aanbeveling over te nemen. Het is in de afgelopen jaren niet 
gelukt om schoolbreed de daltonuren effectiever in te zetten. De visitatiecommissie 
constateert dat de effectiviteit van de daltonuren docentafhankelijk is. In het school-
plan 2015-2019 is de effectiviteit van de daltonuren wederom opgenomen.  
 

 

 

Probeer de leerling met ambitie meer uit te dagen.  In het kader van het verbetertraject van de 
VWO-resultaten zijn er al stappen gezet om leerlingen meer uit te dagen. Uit de leerlingenenquête 
komt naar voren dat leerlingen zich niet uitgedaagd voelen. In de bovenbouw zijn er nu i-keuzes in 
de PTA’s: leerlingen kunnen naar eigen interesse onderwerpen bestuderen. Misschien is het een 
idee om leerlingen ook de mogelijkheid te bieden van de wettelijke regelingen vervroegd examen 
en examen op een hoger niveau. Juist omdat de definitieve niveaukeuze voor HAVO of VWO in de  
3e klas wordt gemaakt, zouden HAVO-leerlingen wellicht een vak op VWO-niveau aankunnen. 

 

  

                                                 
1
 Bijlage 1: Schoolplan 2015-2019 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 2. 
1. 
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Reactie Schoolleiding Helen Parkhurst – 2012: 
● Binnen het Technasium is een pilot gestart voor meer- en hoogbegaafde leerlingen 

onder leiding van V-coaches. 
● We hebben ook de intentie om versneld examen mogelijk te maken voor excellente 

leerlingen. 
 

Situatie schooljaar 2015-2016: 
De invoering van de v-coaching is geslaagd. Het herkennen van meer- en hoogbegaafdheid 
is bij de v-coaches goed ontwikkeld. De begeleiding van deze leerlingen door de v-coaches 
is nog steeds in ontwikkeling. Er worden goede resultaten bereikt met het weer op de rit 
krijgen van onderpresterende leerlingen.  
 

Versnelling: Een paar leerlingen doen of deden versneld examen in een enkel vak, maar het 
is geen breed beleid. Initiatieven liggen zowel bij leerling als docent. Punt van orde hierbij is 
dat leerlingen er niet zoveel winst in zien: het jaar erop moeten de andere vakken toch. 
Leerlingen die een heel jaar overslaan komen niet voor. Echt excellente vwo-ers hebben we 
niet. Excellente havisten zetten we versneld in een vwo traject. Het komt heel sporadisch 
voor. 
 
Beleidsvoornemens (Schoolplan 2015-2019 – 5.2): 

2015-2016 Een geschoolde v-coach erbij. MHB-begeleidingsplan geschreven. Alle docenten en mentoren met 
vwo-onderbouwklassen herkennen en erkennen MHB leerlingen. Alle docenten en mentoren van de 
homogene MHB-klas zijn geschoold. Er is geëxperimenteerd met MHB-leerlijnen.  

2016-2017 Het MHB-begeleidingsplan is uitgevoerd en in een PDCA-cyclus ontwikkeld, met eventuele 
aanpassingen. Alle mentoren vwo-onderbouw zijn geschoold in het begeleiden van MHB-leerlingen. 
Er is gewerkt met een format MHB-leerlijnen. De leerlijnen voor schooljaar 2017-2018 zijn 
geschreven. 

2017-2018 Er is gewerkt met een format MHB-leerlijnen klas 1 t/m 3 en leerlijnen voor schooljaar 2018-2019 
zijn geschreven. In de bovenbouw is geëxperimenteerd met flexibele leerlijnen die versnellen 
mogelijk maken. 

2018-2019 Nog steeds gelden alle bovengenoemde vaardigheden bij docenten en mentoren. Er is gewerkt met 
een format bovenbouw-versnellingsleerlijnen en deze worden ook voor schooljaar 2019-2020 
geschreven. 

 

 

 

 

Het Helen Parkurst is er in de afgelopen jaren in geslaagd om programma's te 
ontwikkelen voor de leerlingen die een uitdaging of een speciaal programma nodig 
hebben. Het HP was al Topsport Talentschool en heeft nu ook een programma voor 
hoogbegaafde leerlingen ontwikkeld dat succes heeft. Het Technasium is een groot 
succes en biedt een uitdagend en afwisselend programma voor ambitieuze 
leerlingen, dat door de leerlingen goed gewaardeerd wordt. Inmiddels is er ook een 
beta programma ontwikkeld voor de mavo. Er is een stevig kunstprogramma en een 
summerschool. 
 

  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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Maak de reflectie betekenisvol. Er wordt gezocht naar een nieuwe opzet van het reflectiemodel en 
een andere frequentie van de reflectiemomenten voor de leerlingen. Reflectie richt zich willekeurig 
op alles wat met het leren te maken heeft (inhoud, proces,  omstandigheden, aanpak, begeleiding, 
etc.) , afhankelijk van waar de eventuele problemen op een bepaald moment zitten. Het is een 
voortdurende check: Hoe doe ik het, wat levert het me op, kan ik beter zus of beter zo, etc. 
Doelgericht nadenken over je eigen handelen versterkt de zelfstandigheid, het zelfbewustzijn en het       
zelfvertrouwen. Het legt een stevig fundament onder de niveau- en studiekeuze.  
Bovendien leidt reflectie tot concrete plannen en tot afspraken die binnen een bepaalde tijd 
gecheckt worden. In het gesprek met de leerlingen werd aangegeven dat vakdocenten soms niet 
reageren op de geschreven zelfreflectie van de leerlingen in de leerlijnen. Reflectie is een houding. 
Wie in het onderwijs profijt wil hebben van reflecterende leerlingen bereikt dat doel het best door 
zelf een voorbeeld te zijn. In dit kader verdient het aanbeveling dat ook leerlingen kunnen 
reflecteren op de (dalton)competenties van docenten. Daltonleerlingen zijn uitstekend in staat om 
feedback te geven op de pedagogisch-didactische kwaliteiten van docenten. 

 

 

 

Reactie Schoolleiding Helen Parkhurst – 2012: 
Dit is een zinvolle aanbeveling op de Daltoncompetenties. Wij nemen de aanbeveling mee in het 
proces dat op dit moment in de school gaande is, nl. op welke wijze kunnen we reflectie betekenis-
vol  laten zijn binnen een context die ook werkbaar is voor leerlingen en docenten en volgbaar is 
voor ouders. Daarbij nemen we mee hoe we vakgerichte reflectie en vakoverstijgende reflectie met 
elkaar in verband kunnen brengen, wat de rol is van digitale ondersteuning en hoe we de modellen 
die zijn ontwikkeld bij het leergebied K&C verder kunnen ontwikkelen. 

 
Situatie schooljaar 2015-2016: 
De vakoverstijgende reflectie is ingevoerd. Daltoncompetenties zijn daarin opgenomen. Een digitaal 
reflectiemodel voor Kunst & Cultuur is uitgewerkt en binnen dit leergebied geïmplementeerd. 
Digitalisering van het leerlingvolgsysteem maakt het mogelijk om de resultaten van leerlingen per 
vak op twee niveaus aan te geven en waar gewenst te voorzien van een toelichting. Met andere 
daltonscholen wordt gewerkt aan een certificaat voor leerlingen die door daltononderwijs extra 
vaardigheden of competenties hebben verworven.  
Als bijlagen sturen we voorbeelden van reflectiemodellen mee2 

 
Schoolplan 2015-2019 – 3.9 
Het vakoverstijgende reflectieverslag dat leerlingen per periode maken, biedt leerlingen de mogelijkheid om meer 
eigenaarschap te voelen bij het eigen leerproces. Leerlingen kunnen hiermee ervaringen delen met hun mentor en 
ouders/verzorgers. Als dit door alle partijen op een betekenisvolle wijze gebeurt, kan het een zinvolle aanvulling zijn op 
het rapport met cijfers. Het reflectieverslag telt niet mee voor een beoordeling maar biedt ruimte voor gesprekken over 
de voortgang en het algemeen welbevinden van de leerling. We willen het reflectiesysteem dusdanig organiseren dat er 
meer sturing komt op specifieke inhoud, waarmee een leerling het leren daadwerkelijk als eigen activiteit kan ervaren. 

 

 

                                                 
2
 Bijlagen 9: reflectieformulieren bobo, klas 1, klas 2, klas 3, klas 4mavo 

aanbeveling 3. 
1. 

evaluatie school 
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Reflectie is een sterk punt in de school. Veel leerlingen kunnen uitleggen hoe het 
instrument werkt en wat de meerwaarde ervan is. Ook onderwijsgevend personeel 
onderkent de waarde van reflectie als instrument om leerlingen meer eigenaarschap 
te geven voor hun leren.  
 

 

 

Besteed aandacht aan coöperatief leren. We hebben verschillende vormen van samenwerking in 
les- en daltonuren gezien. Samenwerking staat ook centraal in de daltonweken. In de 70-minuten-
lesstructuur is er meer ruimte voor coöperatieve samenwerkingsvormen, die het leerrendement 
kunnen verhogen.  Binnen het coöperatief leren krijgen leerlingen de kans om meer eigen verant-
woordelijkheid te nemen. De structuur van de coöperatieve werkvorm zorgt ervoor dat niet slechts 
enkele leerlingen het werk doen. Er is sprake van coöperatief leren wanneer leerlingen met elkaar, 
in kleine heterogeen samengestelde groepen werken aan de uitvoering van een gezamenlijke taak. 
Dit doen ze dan door met elkaar informatie uit te wisselen, te discussiëren, zaken te selecteren, te 
ordenen, aanvullingen te bedenken, elkaar te overhoren enzovoort. Coöperatief leren is niet het-
zelfde als het werken in groepen of groepswerk. Coöperatief leren onderscheidt zich door een heel 
duidelijke strakke structuur die het werken in een leergroep zinvol maakt en er voor zorgt dat 
iedereen optimaal betrokken blijft.  

 

 

 

Reactie Schoolleiding Helen Parkhurst - 2012: 
Coöperatief leren is inderdaad meer dan samenwerkend leren. Het Expertisecentrum gaat 
onderzoeken hoe  we hier scholing op kunnen zetten.  

 
In april 2014 hebben wij een collegiale ASG-audit gehad. De vraag die wij aan het auditteam stelden 
was te onderzoeken in hoeverre samenwerking zichtbaar was in de lessen. Zie het verslag van de 
ASG-audit, 2 april 2014. 3 (Terugkoppeling auditteam, pagina 3). 

 
Situatie schooljaar 2015-2016: 
Samenwerking is een belangrijke daltonwaarde. Dat gaat verder dan dat leerlingen kunnen 
samenwerken in een groepje. Samenwerkend leren is met elkaar kennis creëren waarbij je elkaar 
echt nodig hebt voor de uitvoering van een gezamenlijke taak. Leerlingen kunnen daarbij in een klas 
geclusterd worden op leerstijl of leertempo. Dat kan ook in een homogene klas en dat kan ook door 
onderling taken te verdelen. Hier komen de mogelijkheden van ICT om digitaal informatie uit te 
wisselen goed van pas. Daarom willen wij samenwerkend leren met ICT in elk leerjaar invoeren. 
Voorbeelden van coöperatief leren zijn te zien bij het vak Onderzoek & Ontwerpen. 

 

 

 

 

                                                 
3
 Bijlage 2: Audit ASG – verslag van de dag, 2 april 2014 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 4. 
1. 

evaluatie school 
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Beleidsvoornemens (Schoolplan 2015-2019 – 3.3): 
2015-2016 Scholing  

Aanbieden van vouchers/externe scholingen in het gebruik van ICT tijdens de les, het ontwerpen van 
leeractiviteiten, OBIT, Coöperatief Leren en Passend onderwijs  
Leerlijn Ieder vak heeft aan het begin (van het jaar voor) iedere periode/trimester de leerlijn in de 
elektronische leer omgeving (elo) staan, beschreven in leeractiviteiten waaronder samenwerkend 
leren (zie sectieplannen).  
Leeractiviteiten nvt  
In de leerlijn staan keuzemogelijkheden voor de leerlingen.  
Evaluatie op reflectie: papieren versus digitale rapporten.  

2016-2017 Scholing Aanbieden van vouchers/externe scholingen in het gebruik van ICT tijdens de les, het 
ontwerpen van leeractiviteiten, Samenwerkend Leren, Adaptief en Passend onderwijs  
Leerlijn Ieder vak heeft aan het begin (van het jaar voor) iedere periode/trimester de leerlijn in de elo 
staan, beschreven in leeractiviteiten waaronder in toenemende mate samenwerkend leren (zie 
sectieplannen).  
Leeractiviteiten  
De leeractiviteiten zijn in de belasting van leertijd ingedeeld in een verhouding dalton, samen, les en 
individueel en hebben in toenemende mate een adaptief karakter(zie sectieplannen).  
In de leerlijn staan keuzemogelijkheden voor de leerlingen.  

2017-2018 Scholing  
Aanbieden van vouchers/externe scholingen in het gebruik van ICT tijdens de les, Samenwerkend 
Leren en Adaptief onderwijs  
Leerlijn  
Ieder vak heeft aan het begin (van het jaar voor) iedere periode/trimester de leerlijn in de elo staan, 
beschreven in leeractiviteiten waaronder in toenemende mate samenwerkend leren (zie 
sectieplannen).  
Leeractiviteiten  
De leeractiviteiten zijn in de belasting van leertijd ingedeeld in een verhouding dalton, samen, les en 
individueel en nog meer een adaptief karakter(zie sectieplannen).  
In de leerlijn staan keuzemogelijkheden voor de leerlingen.  

2018-2019 Zie 2017-2018, maar leeractiviteiten hebben nu voor een groot deel een adaptief karakter.  
Moderne toepassingen ICT en nieuwe media bij 100 % van de vakken.  
Volledige docententeam heeft de mogelijkheid gehad om zich te scholen in het aanbieden van 
adaptief onderwijs.  

 

 

 

 

Coöperatief leren is inderdaad goed zichtbaar in het Technasium bij o&o. Maar dat 
is ook de enige plek waar we vormen van coöperatief leren tegen kwamen. Er is wel 
regelmatig sprake van spontaan samenwerken. Leerlingen werken dan samen aan 
het huiswerk. Coöperatief leren heeft nog geen vaste plek binnen de vaklessen 
gekregen. 
 

 

 

 

 

 

  

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. 
 

 

 

 

Zie Schoolplan 2015-2019: 
- artikel 3.9 Leren als eigen activiteit van leerlingen. 
 

 

 

Leerlingen nemen verantwoordelijkheid voor de verwerking van hun taak. Dit was 
zichtbaar tijdens zowel lessen als daltonuren. Vanwege de leerdoelen die de docent 
opgeeft, is de leerling betrokken bij de planning van zijn werk en moet hij verant-
woording afleggen aan docent en mentor. Leerlingen gaven aan dit echt heel handig 
te vinden. Het is docent-/mentorafhankelijk hoe dit gebeurt.   
Andere zaken die leerlingen zeiden:  
“Wij krijgen hier veel ruimte en vrijheid en er wordt goed naar ons geluisterd.” 
“Ik wacht nog op goedkeuring om Engels eerder af te ronden.” 
 

 

 

 

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. 

 

1ijheid in gebondenheid /     1.    1. 1 
1.Verantwoordelijkheid en vertrouwen 

Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

Indicatoren op leerlingniveau 

chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 

chrijving 1. 1. 
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Zie Schoolplan 2015-2019:  
- artikel 3.2 Pedagogisch beleid 

- 3.3 Didactisch beleid 
 

In de LD-gesprekkencyclus zijn de Daltonuitgangspunten onderwerp van gesprek. 
De ontwikkelpunten die hieruit genoemd worden zijn (anoniem) opgetekend in de 
Ontwikkelpuntenlijst LD-docenten 2015-2016.4 

 

 

 

Leerlingen die we gesproken hebben in het geplande gesprek ervaren veel 
vertrouwen van de docenten, met ook de mogelijkheid tot eigen keuzes. In de 
lessen was het veelal niet zichtbaar. Maatwerk is uitgebreid terug te vinden in het 
mhb-traject, bij loot en bij O&O. Op individueel niveau is de nodige coaching gezien. 
Docenten vertelden over de i-coaching bovenbouw,  waarbij maximaal 5 leerlingen 
worden begeleid op vakoverstijgende vaardigheden.  
O.a. bij Frans wordt niet altijd gecheckt of alles af is en worden bepaalde groeps-
opdrachten ook door  klasgenoten beoordeeld. “Jongens, zoals altijd kijken wij met 
respect naar elkaars werk.”, zei een van de docenten tijdens een les.  
 

 

 

 

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. 
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 Bijlage 11, Ontwikkelpuntenlijst LD-docenten 2015.2016 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 

chrijving 1. 1. 
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Zie Schoolplan 2015-2019:  
- artikel 2 Missie, visie en ambities;  
- artikel 4 Meer dan school; 
 

Zie bevindingen ASG-audit-team – verslag van de dag, 2 april 2014 
Wat opviel was de veilige sfeer in de school. In bijna alle lessen werden spontane vormen van 
samenwerken gezien. Het auditteam denkt dat de veilige sfeer in de school er mede voor zorgt dat 
leerlingen gemakkelijk elkaar opzoeken en samenwerken. 
Opvallend was ook dat de leerlingen het aspect van veiligheid noemen. De leerlingen zijn trots op 
hun school, waarbij de VP-leerlingen dat meer uitten (trotser waren). 

 

 

 

We hoorden docenten met passie voor dalton, docenten die eerst met het vingertje 
richting directie wezen (“ …….. ja maar ZIJ ……”) en een groep er tussenin. 
Docenten mogen nog te veel hun eigen plan trekken, deels voortkomend uit de oude 
structuur met 5 afdelingen. Docenten geven aan dat het lastig is om de team-
structuur om te zetten in de sectiestructuur met nieuwe afspraken. Er is wel een 
wens om samen één taal te spreken, maar niet van bovenaf opgelegd. Docenten 
hebben zich lang niet gehoord gevoeld. Er lijkt vertrouwen te zijn in de nieuwe weg 
die wordt ingeslagen. De indicatoren op schoolniveau leven bij het MT, maar nog 
lang niet bij alle docenten.   
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2. Zelfstandigheid  
 

Indicatoren op leerlingniveau 

chrijving 1. 1. 
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Zie HP Daltonboekje5
 

- hoofdstuk 1: voorbereiding van de les. 
 

 

 

Wanneer je de leerlingen vraagt wat Dalton voor hen betekent, is ‘zelfstandigheid’ 

vaak het eerste wat ze noemen. Dit betekent voor hen vooral dat ze zelf de Dalton-

uren mogen kiezen. Hierdoor kunnen ze zelf bepalen waar en wanneer ze aan 

bepaalde leerstof werken en in welk tempo. Leerlingen kiezen vaak voor een Dalton-

uur waar ze extra uitleg kunnen krijgen in aanloop naar een toets. Hoe en wat ze 

moeten leren is veelal vooraf vastgesteld in de leerlijnen. We zien hier wel verschillen 

per afdeling. Bij het technasium hebben leerlingen meer keuzevrijheid in hoe, wat en 

wanneer ze leren. Tijdens de gewone vaklessen hebben we weinig echte keuze-

mogelijkheden voor de leerlingen waargenomen (wel bij O&O en kunstvakken).  

Hulp vragen en hulp geven hebben we vooral gezien als hulp van of aan de buurman/ 

-vrouw. 

Leerlingen geven aan dat ze soms ruimte krijgen om Daltonuren of lessen niet te 

volgen en de tijd die beschikbaar komt te besteden aan bijvoorbeeld vergaderingen 

van de leerlingenraad of het regelen van licht en geluid tijdens optredens en shows. 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

Zie: HPDaltonboekje 

- hoofdstuk 1, 2 en 3 
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 Bijlage 3) HPDaltonboekje 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 

chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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We zien grote verschillen tussen docenten. In sommige Daltonuren wordt er goed 

geleerd, in andere niet. Leerlingen geven aan vooral serieus te gaan werken als de 

toets in zicht komt; in de weken daarvoor zijn veel leerlingen minder gemotiveerd. Wij 

hebben weinig voorbeelden gezien van taken waarbij leerlingen zelf hun werkwijze 

kunnen bepalen. In het technasium zien we dit wel. In veel, maar niet alle, lessen is 

er ruimte voor leerlingen om zelfstandig te werken. 

Voorbeelden van ruimte voor leerlingen om hun talenten te laten zien en ontwikkelen 

zijn bijvoorbeeld het opzetten van een eigen project of sommige keuzeopdrachten 

tijdens de Daltonweek, de mogelijkheid om in de leerlingenraad plaats te nemen of in 

een commissie te gaan (bv het productieteam licht en geluid). 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

Zie Schoolplan 2015-2019:  
- artikel 3 Onderwijskundig beleid 

- artikel 7 Personeelsbeleid. 
Daarnaast wordt een gevarieerd aanbod van scholing aangeboden door de ASG-
Academie. 
 

 

 

Uit het gesprek met de schoolleiding en de daltoncommissie komt naar voren dat 

docenten een afwachtende houding hebben en weinig initiatieven tonen. Het beleid 

dat is ingezet heeft als doel ‘de flow er weer in te krijgen’. Wij hebben de indruk dat er 

veel gedreven docenten zijn die daar graag aan meewerken. 

 

 

 

 

 

  

bevindingen visitatieteam 

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. 

 

 

 

 

Zie aanbeveling nr. 4 van Dalton visitatie 2012 en de evaluatie van de school 
daarop. (pagina 9 van deze zelfevaluatie). 
 

 

 

De school verwijst in de zelfevaluatie naar aanbeveling 4 van de vorige visitatie en 
geeft aan dat coöperatief leren aandacht behoeft. De school verwacht hierbij ICT in 
te kunnen zetten en verwijst naar de vormen van samenwerkend leren die bij O&O 
te vinden zijn. Vanuit de reacties van de leerlingen maken we op dat ICT inderdaad 
een van de sleutels kan zijn m.b.t. het ontwikkelen van coöperatief leren. 
 

In het gesprek met de schoolleiding wordt aangegeven dat samenwerkend leren nog 
steeds speerpunt is.  
 

Uit de gesprekken met de leerlingen en  de lesobservaties blijkt, dat de school 
terecht opmerkt dat coöperatief leren een speerpunt is. Leerlingen geven 
bijvoorbeeld het volgende aan: 
 

● Bij samenwerken gaat het meestal om werkverdeling (iedereen doet een 

stukje van het verslag). Samen met elkaar leren gebeurt weinig. Het is vooral 

zelf plannen hier op school. 

Leerlingen geven ook aan dat het erg afhankelijk is van de docent of en hoe er 

sprake is van samenwerkend leren: 

● Er wordt vaak volgens de 20-20-20 verdeling gewerkt waardoor je tijd hebt 

om samen te werken, maar er zijn ook docenten bij wie je 70 minuten stil 

moet zijn. We hebben regelmatig groepswerk bij Engels. We werken ook 

vaak digitaal samen (Google drive). 

● Een leerling:  in het technasium, bij O&O, hebben we groepswerk met rollen. 

● onderbouwleerlingen: in 2 havo en 2 mavo werken we vaak samen bij de 

exacte vakken als je practicum doet. Verder niet vaak. 

3. Samenwerking  

Indicatoren op leerlingniveau 

chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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● Bovenbouwleerlingen:  in de bovenbouw werken we niet vaak samen volgens 

een structuur waarbij elke leerling een rol heeft. Je zit bij elkaar maar het is 

wat je er zelf van maakt. Het is erg afhankelijk van het vak en de docent.  

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

Zie aanbeveling nr. 4 van Dalton visitatie 2012 en de evaluatie van de school 
daarop. (pagina 9 van deze zelfevaluatie) 
 

3.4 : Zie Format 3 Voortgangsgesprekken secties6
 

 

 

 

Ook hier verwijst de school naar aanbeveling 4 van de vorige visitatie. 
 

T.a.v. indicator 3.4 (samen vorm geven aan de taak of leertaken zoals deze in de 
school zijn afgesproken) merken we op, dat er sprake is van onvoldoende 
samenwerking: 

● Vanuit het gesprek met de docenten wordt opgemerkt dat docenten  meer eenheid 

willen, dat iedereen dezelfde taal spreekt. Er zijn geen duidelijke afspraken binnen 

de school en er is geen aansturing op de afspraken die er wel zijn.  

Een quote: De school is allergisch voor afspraken. 

● Docenten merken op dat er altijd een verschil is geweest tussen OB/BB op Dalton-

gebied. Dalton-eenheid is altijd moeizaam geweest in de BB. 

● Docenten die werkzaam zijn in de afdeling technasium merken op dat ze de 

werkwijze van O&O proberen te delen met de rest van de school, maar dat er 

weerstand is als het bijvoorbeeld in een teamvergadering hierover gaat. Aan de 

koffietafel zien veel collega’s het wel zitten. 

 

 

                                                 
6
 Bijlage 4: Format 2 Voortgangsgesprekken secties 

Indicatoren op leraarniveau 

chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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De docenten merken op dat  de sectiedagen en de voortgangsgesprekken ondersteunend 

werken bij het creëren van meer samenhang. Ook de samenwerking met andere Dalton-

scholen in de regio helpt. 

 

Vanuit het gesprek met de schoolleiding wordt aangegeven, dat samenwerking toch nog 

steeds vooral op basis van toeval plaatsvindt. Bij O&O vind je coöperatief leren volop terug, 

maar ook bij ak. Het is wel weer steeds meer in beweging. 

 

In het gesprek met de ouders blijkt, dat de driehoek Leerling Ouder School een mooi 

concept is en dat het goed werkt. Hier is sprake van een goede vorm van samenwerken. 

Het contact en begeleiding door de mentor wordt over het algemeen als goed ervaren.  

 

 

 

 

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.   
 

 

 

 

Zie aanbeveling nr. 4 van Dalton visitatie 2012 en de evaluatie van de school 
daarop. (pagina 9 van deze zelfevaluatie) 
 

 

 

Uit de gesprekken met het bestuur en de schoolleiding blijkt, dat er ook in het MT 
gezocht wordt naar samenwerking. Het MT wil van  5 losse afdelingen met allerlei 
verschillende afspraken, aansturing en procedures naar 6 samenwerkende 
afdelingen in 1 school.  De samensmelting  is in gang gezet, maar patronen zijn niet 
zomaar geslecht. Iedere 4 weken spreekt de rector met een afdelingsleider op 
individueel niveau om te komen tot eenheid en het schoolplan levend te houden.  
Het schoolplan is sturend. Elk MT-lid heeft een schoolbrede portefeuille. Er komt 
steeds meer vorm. De processen zijn langzaam, maar er is een stijgende lijn.  
 

De DC is aan het zoeken hoe de verbinding gezocht kan worden met de geledingen 

en de opleidingsschool. 

 

 

 

 

Indicatoren op schoolniveau 

chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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Dus de school is heel erg realistisch t.a.v. de huidige stand van zaken m.b.t. 

coöperatief leren, de school staat zelf in de leerstand wat dit betreft. De docenten 

hebben aangegeven het te waarderen dat er tijd is vrijgemaakt om met je sectie te 

ontwikkelen. Citaat: "Gewoon eens rustig met elkaar praten over je onderwijs, 

afspraken maken en concrete lessen, opdrachten, leerlijnen samen produceren."  

 

Advies: ga met je collega's samenwerken. Doe zelf aan coöperatief leren en kijk de 

kunst af bij het technasium. 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

We werken met leerlijnen van 6 weken (onderbouw) en 12 weken (bovenbouw), 
Zie HP Daltonboekje: 
- hoofdstuk 4, afsluiting van de les. 
 

 

 

De zelfevaluatie en bijbehorende zelfadvies zijn krachtige reflectie instrumenten die 

schoolbreed worden gebruikt. De wijze waarop met deze instrumenten wordt om-

gegaan is erg mentor-afhankelijk. De ene mentor besteedt er veel tijd en aandacht 

aan, bij andere mentoren kunnen leerlingen ermee wegkomen de zelfevaluatie 

sociaal wenselijk in te vullen. Ouders zien hun kinderen echt groeien door de zelf-

evaluatie en zien dat de leerlingen op deze manier al in een vroeg stadium worden 

voorbereid op vervolgopleiding en maatschappij, waarbij reflectie onontbeerlijk is. 

Op vakniveau is de reflectielijn die is uitgezet door de kunstsectie zeer krachtig.  

Ook in de technasiumklassen is dit onderdeel goed uitgewerkt en geborgd. 

Reflectie op planning en voortgang in en tijdens de lessen is niet veel waar-
genomen. Lessen worden nauwelijks met een reflectiemoment afgesloten. 

4. Reflectie  
 

Indicatoren op leerlingniveau 

chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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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.  

 

 

 

 

Zie HP Daltonboekje: 
- hoofdstuk 6 Werkvormen 

 

 

 

Middels eerder genoemde zelfevaluatie wordt duidelijk gewerkt aan leerlingen 

feedback leren geven op het eigen functioneren. 

Op docentniveau wordt stevig op lesbezoeken en collegiale consultatie ingezet.  

De invulling hiervan is erg wisselend per afdeling. Vooral bij nieuwe docenten 

worden lessen bezocht en vindt een stevige beoordelingsprocedure plaats, daarna 

is het allemaal wat “losser”. 

De school heeft een sterke gesprekscyclus, op docentniveau en met ingang van  
dit jaar ook op sectieniveau. 
 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

Dit schooljaar zijn secties actief. In september en oktober hebben alle secties een 
“sectiewerkdag” gehad. Tijdens deze dag is o.a. het sectiewerkplan en de 
programmering daaromtrent geïntroduceerd. 
 

Zie: Format 2 Voortgangsgesprekken secties 

 

  

Indicatoren op leraarniveau 

chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 

chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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De school stelt de medewerkers zeker in staat om met elkaar te leren.  
Dit jaar is hierin erg ingezet op samenwerking binnen de secties. Er is een duidelijke 
reflectieleerlijn op leerlingniveau. 
De school heeft een goed beeld van wat er goed gaat op Daltongebied en waar er 
nog stappen gezet moeten worden en is druk doende om aan de aandachtspunten 
te werken. Door te werken aan een meer uniforme wijze van omgaan met reflectie / 
zelfevaluatie is op het punt van reflectie de komende jaren een grote stap vooruit te 
zetten. 
 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

Zie Schoolplan 2015-2019: 
- artikel 3.7 Rapportage 

- artikel 3.8 Leerlingvolgsysteem 

- artikel 3.9 Leren als eigen activiteit van leerlingen 

 

 

 

Leerlingen zijn, binnen de gegeven keuzevrijheid, gedurende het eerste deel van de 
vaklessen over het algemeen min of meer efficiënt aan het werk. De concentratie in 
het tweede deel van veel vaklessen is niet hoog. Dat lijkt samen te hangen met de 
beperkte keuzevrijheid en weinig uitdagende/motiverende opdrachten. De keuze-
vrijheid is bij een deel van de vaklessen beperkt tot het laatste halfuur van de les 
verder werken aan de taak zoals die in de leerlijn staat. De meeste vaklessen 
starten met een flink deel centrale uitleg of centraal gesprek waarna tot het eind van 
de les wordt verder gewerkt aan de leerlijn.  
In de daltonuren wordt niet altijd efficiënt gewerkt. Leerlingen geven aan dat dit 
hoger wordt, naarmate de toetsperiode dichterbij komt. Er zijn ook daltonuren waar 
in stilte wordt gewerkt; daar zagen we leerlingen gericht en hard zelfstandig werken. 
Sommige leerlingen in de bovenbouw geven aan dat de efficiency van de daltonuren 
beperkt wordt doordat zij het hele daltonuur bij één vakdocent moeten blijven. 

bevindingen visitatieteam 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
 

Indicatoren op leerlingniveau 

chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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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. 

 

 

 

 

Zie HP: Daltonboekje 

 

 

 

Het door de school genoemde Daltonboekje wordt in praktijk weinig gebruikt.  
De schoolleiding erkent dat het boekje een ideaalsituatie beschrijft, maar niet de 
werkelijkheid. Het Daltonboekje is nu voornamelijk een naslagwerk voor nieuwe 
docenten. 
 

Vooral in het technasium en bij de kunstvakken worden leerlingen met afwisselende 
en activerende werkvormen gestimuleerd. Tijdens de overige lessen heeft de 
visitatiecommissie voornamelijk waargenomen dat de meest voorkomende werk-
wijze is dat de docent centraal uitleg geeft of een onderwijsleergesprek houdt en  
de leerlingen daarna zelfstandig verder mogen werken aan de leerlijn. Er wordt  
in die vaklessen veelal te beperkt keuze geboden en er is weinig afwisseling en 
differentiatie. Er zijn docenten die ronduit aangeven dat zij dat voor henzelf of hun 
vak de beste werkwijze vinden. De leerling haalt bij deze docenten de motivatie 
slechts uit het te behalen resultaat.  
 

Tijdens daltonuren is de rolvervulling van de docent zeer uiteenlopend. Soms is dat 
functioneel, zoals in het stiltedaltonuur waar de docent enkel aanwezig is om de 
stilte te bewaken. Vaak ook lijkt de wijze van begeleiding afhankelijk van de indivi-
duele docent. Er zijn voorbeelden van docenten die leerlingen het hele daltonuur 
effectief aan de slag weten te houden. Het valt ook op dat sommige docenten 
geheel niet sturen op het gedrag van de leerlingen tijdens de daltonuren. 
Leerlingen geven aan dat leerlijnen vaak niet compleet zijn: “als er één is ingevuld is 
het veel”. In de lessen valt op dat het spoorboekje sporadisch wordt gebruikt en dat 
leerlingen dus vaak moeten afwachten wat er van hen wordt verwacht, in plaats van 
dat zij daarop kunnen anticiperen. 

Indicatoren op leraarniveau 

chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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Binnen de school is duidelijk aandacht voor leerlingen met extra capaciteiten. Voor 
hen worden afwijkende leerlijnen en activiteiten op maat gemaakt.  
 

 

 

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: Wij zijn trots op onze examenresultaten 2015: 
 Vwo:  93% geslaagd (92% landelijk) 
 Havo: 97% geslaagd (88% landelijk) 
 Mavo: 95% geslaagd (94% landelijk) 

 

5.12: Docenten werken in de ontwikkeltijd aan het sectiewerkplan en daarmee aan 
de ontwikkeling van de sectie. De reden voor het schrijven van het sectiewerkplan is 
relatief eenvoudig: het uitwerken en verstevigen van daltononderwijs. Maar ook: het 
delen van kennis, het borgen van (cijfermatige)kwaliteit, het realiseren van een 
doorlopende leerlijn, planmatig werken en ontwikkelen, resultaat-
verantwoordelijkheid. 
 

5.13: Zie schoolplan 2015-2019: 
- Artikel 5 Begeleiding en Zorg 

 

 

 

Het onderwijs op Helen Parkhurst is naar zeggen van de schoolleiding en de 
docenten in de afgelopen jaren sterk gericht op verbetering van de resultaten. 
Schoolleiding en docenten noemen dit als een oorzaak van de verminderde aan-
dacht voor de daltonwaarden in de bovenbouw. In de schoolleiding wordt herkend 
dat er leertijd “weglekt” door gebrek aan differentiatie en afwisseling. Op de vraag 
hoe de Daltonwaarden kunnen helpen de resultaten te verbeteren en vast te houden 
weet de school nog te weinig antwoord. De school hanteert nog geen doorlopende 
leerlijn voor de daltoncompetenties. 
 

De schoolleiding geeft aan dat er een reorganisatie binnen de school gaande is, 
waarin de onderwijsteams meer bij elkaar betrokken worden dan voorheen. 
Faciliterend personeel heeft een centrale plek gekregen in het gebouw en er wordt 
via secties gewerkt aan een grotere eenheid in de toepassing van de 
daltonwaarden.  

Indicatoren op schoolniveau 

chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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De visitatiecommissie komt inderdaad beide zaken tegen: grote verschillen tussen 
de werkwijze van de teams, docenten en teamleiders alsook een beweging om per 
vakgebied gelijkvormige plannen te maken. Een docent merkte op “er zijn in mijn 
sectie wel vier visies op de manier van werken”, waarmee zij toonde dat er 
inderdaad een beroep op de samenwerking wordt gedaan en dat er ook nog veel 
werk te doen is.  
 

Hoewel leerlingen vrij kunnen kiezen in de daltonuren, geven enkele leerlingen aan 
dat de keuze in sommige daltonuren zeer beperkt is, doordat er heel veel daltonuren 
van hetzelfde vak worden aangeboden. 
 

Tijdens de daltonweken kunnen leerlingen tijdens de eerste lesuren op een dag 
bijgespijkerd worden of een herkansing maken. 
 

Docenten geven aan dat er vertrouwen is in de vernieuwde schoolleiding en dat zij 
de noodzaak om meer gelijkvormig aan de daltonwaarden te werken, herkennen.  
Zij lijken soms ook wankelmoedig; aan de ene kant geven zij aan “de school is 
allergisch voor afspraken”, terwijl sommigen gelijktijdig naar de schoolleiding wijzen 
om daar wat aan te doen.  
 

 

 

 

 

 

 

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. Borging  
 

Indicatoren op schoolniveau 
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6.1: Schoolplan 2015 – 2019 

6.2: Daltoncoördinator – Mieke van der Kroon; artikel Dalton Visie: Daltonscholing: 
gedeelde verantwoordelijkheid7

 

6.3: Website www.helenpark.nl; Schoolgids 2015 – 20168, Flyer Dalton op HP9
 

6.4: Daltonvervolgscholing Egmond, samenwerking met Almere, Amsterdam, 
Alkmaar en Purmerend (bijlage)10 en Daltoncursus 201611

 

6.5: zes afdelingen met leshuizen, Technasium werkplaats, bèta mavo werkplaats. 
6.6: nee; er is onlangs wel een tevredenheidsenquête onder leerlingen afgenomen. 
6.7: Onze collega’s Barbara Gubbels en Ron Vleeming zijn actief als visiteurs; zie 
ook onze scholingsactiviteiten met Amsterdam, Alkmaar en Purmerend. 
6.8: Leerlingen van het leerlingparlement zijn onderdeel van de MR en oefenen daar 
invloed uit op het schoolbeleid en de daltonontwikkeling. 
6.9: Ouders van de ouderraad zijn onderdeel van de MR en oefenen daar invloed uit 
op het schoolbeleid en de daltonontwikkeling. 
6.10: De daltonidentiteit van onze school wordt ondersteund door het schoolbestuur. 
 

 

 

Borging in de organisatie: 

Er is nu een transitie gaande van 5 losse afdelingen naar 6 samenwerkende 

afdelingen. Elke week is er  MT-overleg en elke vier weken voert de rector 

individuele gesprekken met elk MT-lid, waarbij het schoolplan leidend is. De rector 

stuurt op een gezamenlijke aanpak van de daltonkaarten via de secties. Alle 

afdelingsleiders zijn daarbij betrokken. Elk MT-lid heeft een schoolbrede portefeuille. 

De processen gaan langzaam, maar er is een stijgende lijn. De daltoncommissie 

bestond voorheen uit experts. Nu is er een nieuwe zoekende groep. Het contact met 

leerlingparlement en ouders wordt opnieuw vormgegeven. De daltoncommissie is 

vooral bezig geweest met de visitatie en de transitie. De daltongroep werkt op dit 

moment vooral in de mavo. De havo en het vwo moeten aansluiten.  

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Bijlage 10: Artikel Daltonscholing: gedeelde verantwoordelijkheid 

8
 Bijlage 5: Schoolgids 2015-2016 

9
 Bijlage 6: flyer Dalton op HP 

10
 Bijlage 7: 15.10.01 Daltonvervolgscholing Egmond 

11
 Bijlage 8: Daltoncursus 2016 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

http://www.helenpark.nl/
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Borging van de onderwijsontwikkeling: 

We zien heel veel goeds, dat echter meer of minder wordt ingezet (bv. coöperatief 

leren zit vooral in technasium, dus is niet zo ontwikkeld in de school; reflectie zit bij 

veel, maar niet alle docenten tussen de oren). Er kan ook hier een slag worden 

gemaakt. We zien dat het schoolplan wordt ingezet in de schoolontwikkelagenda, 

dus we hebben er vertrouwen in dat de lijn wordt doorgezet. De verschillen tussen 

docenten zijn groot. We hebben terug gekregen dat het personeel graag meer 

eenheid zou willen, dat iedereen dezelfde taal spreekt. Er zijn geen duidelijke 

afspraken binnen de school. In het schoolplan staat wel een gesprekscyclus 

beschreven, maar in de praktijk kan het er anders uitzien. 

 

Scholing is een belangrijk onderdeel van het schoolplan. De samenwerking met de 

daltonscholen uit de buurt werkt goed. De daltoncommissie zoekt naar een moge-

lijkheid de experts een nieuwe plek te geven in de school. Zij zijn nauw betrokken  

bij de sectiewerkdagen.  

 

Vanuit het bestuur is er een kritisch opbouwende ondersteuning. Het bestuur coacht 

de schoolleiding op de onderwijsontwikkeling en ondersteunt het daltonprofiel van 

harte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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



 
 

25 
Zelfevaluatie Helen Parkhurst Almere, visitatie 30 maart 2016 

 

 

 

 

lesbezoek:   
Les Engels 3 vwo (laatste 10 minuten) 

- de les gaat over debatteren. Aan de hand van de werkvorm ‘placemat’ hebben de 

leerlingen hun mening gegeven over een stelling. De docent kondigt aan te willen 

reflecteren op de afgelopen les. Hij stelt willekeurige leerlingen vragen: 

- What have you learned? 

- what are you taking away from this class? 

- How do you feel about this class? Leerling: good. Why do you feel good? Leerling: 

because I’ve learned something. What have you learned? 

- What tip would you give me about this class? Wanneer 1 leerling zegt dat hij de les 

goed vond wordt het aan een ander gevraagd, die aangeeft meer eigen keuzes te 

willen maken zoals zelf de groepjes samenstellen. De docent vraagt wat daarvan 

het nadeel zou kunnen zijn, waarop de leerling antwoordt dat het dan altijd 

dezelfde groepjes zijn. 

- De docent sluit af door te zeggen dat ze volgende week een project gaan doen waarbij ze 

wel zelf de groepjes mogen samenstellen. 

 

2h-Leerlingen werken aan een o&o-opdracht. Zijn blij met het reflectieformulier. Helpt ze om na te 
denken zeggen ze.  
 

Leerling bovenbouw n.a.v. de reflectieformulieren (ik vraag hoe het werkt en hij legt het duidelijk 

uit): 

Ik vind het (reflectie via formulieren) niet zo leuk, maar het heeft wel nut. Je snapt beter hoe je 

bezig bent. 

 

Gesprekje met 4 meisjes over reflectie en het reflectieverslag. 

Opmerkingen over het reflectieverslag;    

- Saai, niet nodig ik kijk toch nooit zelf wat ik heb gedaan. Het is alleen wel handig voor 

rapport gesprekken en natuurlijk voor de mentor 

- Geen zin in om in te vullen maar we moeten het doen. 

- Je mentor gaat wel op reageren op de inhoud dus je let op wat je erin zet. 

- Sociaal wenselijke antwoorden is handig om te doen, dan gebeurt er verder niets mee 

 
Daltonuur groepje 5vwo 
Over vrijheid/verantwoordelijkheid: 
Hun daltonuur is uitgevallen. Ze zitten nu op de gang te werken zonder docent en gaan zelf aan 

de slag met werk naar keuze. Vaak roosteren ze hun daltonuur aansluitend aan het voorgaande 

vak zodat je al huiswerk kan maken. Bewust plannen doen ze vooral met samenwerkings-

opdrachten. Wel gaan ze vaak in overleg met vrienden inplannen, gewoon voor de gezelligheid. 

Uit de gesprekken met leerlingen 
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Niet werken tijdens de daltonuren wordt niet gecorrigeerd. Het stilte-uur wordt goed gebruikt,  

veel leerlingen hebben hier behoefte aan.  

In de onderbouw werd alles nog nagekeken. Niemand controleert meer in de bovenbouw.  

Dat ervaren ze als erg prettig.  

Veel docenten laten je vrij en andere niet, zijn superstreng met huiswerkdossier. We vinden het 

jammer dat niet alle docenten zo zijn. Hun opmerkingen hierover worden niet gehoord. We willen 

graag meer eigen verantwoordelijkheid, dat kunnen we wel aan in 5V. Nu hebben we minder last 

van andere leerlingen, geen klassikaal les hebben scheelt onrust. We hoeven nu niet op elkaar te 

wachten. Je kan je eigen tempo volgen. 

 

Over reflectie: 

In de eerste drie jaar; had ik wat aan reflectie. Nu weet ik het wel… Het is wel handig voor de 

mentor en de leerlingbesprekingen. Je denkt erover na hoe je ervoor staat en hoe je dat moet 

aanpakken is je eigen verantwoordelijkheid. 

Over de terugkoppeling van de reflectie: 

Ligt heel erg aan welke mentor je hebt. Een goede mentor neemt de tijd en luistert naar je 

problemen.  

Een mentor die streng is wordt wel gewaardeerd! 

 
6 meisjes brugklas o&o: 

Het ontwerpen is leuk. Je kunt alles verzinnen wat je zelf wilt. Bij o&o hoeven we niet stil te zijn en 

naar de docent te luisteren. 

 
Gesprek met opstromers in de havo vanuit de mavo 

We gaan per periode altijd rustig beginnen, als de tentamens eraan komen gaan we hard aan het 

werk. 

Wel stom, mijn mentor was te laat om mij te zeggen dat ik aan het werk moet gaan. 

Op mijn vraag of dat dan niet juist zijn eigen verantwoordelijkheid is merkt hij op dat hij die 

verantwoordelijkheid nog niet aan kan. Deze jongen kwam van mavo HP en mist de begeleiding 

van zijn mentor. Op het vmbo werd er beter op hem gelet. Hij is dubbel over de vrijheid die hij nu 

op de havo heeft, wel lekker chillen maar ik ga het nu waarschijnlijk niet halen... 

Op mijn vraag of ze elkaar hierop aanspreken moeten ze lachen, we doen het wel maar ze 

luisteren toch niet! 

 

Verschil tussen mavo en havo op HP: De sfeer op de havo is totaal anders. De docenten zijn niet 

leuk. Stimuleren je niet om aan de slag te gaan. We missen de positieve benadering van de 

docenten op de mavo. Docenten die de leerling aanvallen over hun slechte werkhouding moeten 

ook naar zichzelf kijken. 

Leerlingen zouden graag een eigen mentor willen kiezen; criteria voor hun keuze zijn: streng en 

eerlijk, maar vooral begrip voor de leerling. Op de mavo was er meer contact met de docenten, nu 

moet je veel meer zelf doen. Als er meer naar mij geluisterd wordt wil ik ook wel meer doen, moet 

wel van twee kanten komen. 
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● Bij het technasium wordt met een portfolio gewerkt. Leerlingen krijgen een productcijfer en 

een procescijfer. De leerling stelt zichzelf doelen en evalueert. Elke 2 tot 3 weken vindt 

een gesprek plaats. 

● Nu de secties bij elkaar komen worden de verschillen in sommige secties heel duidelijk. 

Deze secties moeten helemaal opnieuw hun visie opstellen. 

● Wordt er ook door leerlingen gereflecteerd op het functioneren van docenten? Wel tijdens 

het beoordelingstraject voor nieuwe docenten maar daarna niet meer. 

● De deur van de nieuwe rector staat open. De directie is meer toegankelijk dan vroeger. 

“We zijn uit het dal”. 

● Trots:  “Dat we het onderling erg goed met elkaar hebben”. We krijgen tijdens excursies en 

voorstellingen altijd complimenten over hoe goed onze leerlingen zich gedragen. 

● (Mentor): Dit (reflectiegesprekken met ouders en leerlingen) kost tijd. Het is zo nuttig dat ik 

het ervoor over heb. Aan het eind van het jaar zijn de discussies met de ouders heel 

beperkt. 

● (observatie tijdens het Daltonuur en aansluitend gesprek met de docent) De leerlingen 

komen binnen. Na enige tijd komt de docent en is eerst nog even in gesprek met een LIO. 

De leerlingen zijn vooral bezig met hun telefoon. Na enige tijd doet de docent een rondje 

en vraagt de leerlingen wat ze van plan zijn om te doen. Veel leerlingen zijn/blijven met 

hun telefoon bezig. Slechts enkele leerlingen zijn zichtbaar met schoolwerk bezig. De 

docent: Het is de eigen verantwoording van de lln of ze hun tijd wel/niet zinvol gebruiken. 

 

 

 

● Na de transitie: het personeel is zoekende: wat is mijn team?  
● Het gesprek gaat weer over Dalton en de vraag: hoe werken we zelf met elkaar samen? 
● De eerste tien jaar waren we een bruisende pioniersschool. De laatste 5 jaar is dat anders. 

Docenten hebben een afwachtende houding aangenomen. De nieuwe schoolleiding is er 
voor nieuw vuur. Dat geeft ook weerstand.  

● De mavo bruist en er komt veel van de grond; de bovenbouw havo/vwo is lastiger.  
Wat is de rol van de afdelingsleiders? 

 

 

 

 

De ouders die we hebben gesproken hebben allen kinderen in het vwo op het HP.  
 
De sfeer (respectvol met elkaar omgaan) op het HP wordt genoemd als reden om te kiezen voor 

HP. Het verdiepen in het Daltononderwijs komt op de tweede plaats. Ondanks het niet bewust 

kiezen voor Daltononderwijs zien alle ouders het Daltonconcept als een absolute meerwaarde. 

 

 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 

Uit de gesprekken met ouders 
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Er is veel waardering voor de mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid die van de 

leerlingen gevraagd wordt. Het initiatief ligt bij de leerling. Leerling en ouders voelen zich hierin 

door de school serieus genomen.  

 

Er is veel waardering voor de betrokkenheid en de extra inzet van docenten. Inzet van V-coaching 

leidde tot betere aansluiting van het onderwijs op de individuele leerling. Leerlingen kunnen 

daadwerkelijk op verschillende niveaus onderwijs ontvangen. 

 

De ouders geven aan dat de inhoudelijke kwaliteit van de daltonuren zeer docentafhankelijk is. 

Regelmatig ontbreekt de sturing door de docent. Dit wordt zowel positief als negatief ervaren. Aan 

de ene kant doet dit een beroep op de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de leerling aan 

de andere kant missen bepaalde leerlingen hierdoor effectief onderwijs wegens gebrek sturing en 

begeleiding. 

 

De periodieke reflectieverslagen worden thuis besproken en geven de ouders inzicht in de 

ontwikkeling van hun kind. Ouders ervaren een grotere ontwikkeling van zelfreflectie bij hun eigen 

kinderen ten opzichte van leerlingen die geen Daltononderwijs volgen. 

 

Ouders geven aan dat te veel uitgaan van de zelfstandigheid van de onderbouwleerlingen een 

valkuil kan zijn. Structurele begeleiding van docenten en mentoren vanaf de brugklas is 

noodzakelijk en een doorgaande leerlijn is wenselijk. 

 
Ouders zijn positief over de nieuwe schoolleiding en de veranderende structuur.  

 

 

 

 

 

naam bestuurslid: Herbert Griffioen 
Binnen de Almeerse Scholen Groep hebben alle VO-scholen een eigen profilering. Naast ruimte 
voor eigenheid van de school en individuele keuzes van de schoolleiding, is onder leiding van het 
bestuur een cultuuromslag ingezet, waarbij sommige portefeuilles centraal belegd zijn, zodat de 
scholen mee kunnen profiteren van de schaalgrootte van de organisatie. Hierbij valt onder andere 
te denken aan financiën, salarisadministratie, P&O-beleid en professionalisering met een eigen in-
house Academie. Tijdens deze processen zorgen de eigenheid en gevoelde autonomie van Helen 
Parkhurst soms voor weerstand, maar nauw overleg tussen de rector, collega VO-scholen en het 
bestuur is er altijd op gericht om er samen uit te komen en om van - en met elkaar te leren. De 
rectoren van de VO-scholen en het bestuur overleggen tweewekelijks met elkaar en ook zijn er 
regelmatig bilaterale overleggen tussen rector en bestuurder. Helen Parkhurst maakt een transitie 
door waarbij vijf verschillende afdelingen die als het ware een kleine school binnen de school 
vormden, teruggebracht worden naar meer één geheel. De afdelingsleiders hebben deze transitie 
het meest gevoeld.   
 

  

Uit de gesprekken met het bestuur 
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  ontwikkeling 

nr kernwaarden O V 

0 Realisering aanbevelingen vorige visitatie *  V 

1 Vrijheid in gebondenheid / Verantwoordelijkheid en 
vertrouwen 

 V 

2 Zelfstandigheid   

V 

3 Samenwerking O  

4 Reflectie  V 

5 Effectiviteit- doelmatigheid  V 

6 Borging   V 
* niet van toepassing bij licentieverlening 
 

 

 

 

 Advies Criteria 

 Licentie verlenen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde. 

 Over twee jaar versnelde visitatie 
voor licentieverlening 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden 

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

X Licentie voor vier 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 

 

  

beoordeling 

Advies aan het bestuur van de NDV 
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Aanbeveling Omschrijving 

Nr. 1 Maak werk van een eenduidige betekenis van de kernwaarden en 
eenduidige afspraken binnen de school, met ruimte voor eigen inbreng. 
Maak gebruik van wat er al is in de school, zoals bij O&O en K&C. 

Nr. 2 Maak gericht beleid op de ontwikkeling van zelfstandigheid bij leerlingen, 

zodat ze meer handvatten krijgen om zelfstandig te zijn.  

Nr. 3 Voer met de school het gesprek over de visie, ‘the Why’, achter de 

daltoninstrumenten. Met name in de bovenbouw is nog veel te halen op 

het gebied van daltonontwikkeling. Dat leidt ook tot meer samenwerken in  

en meer samenhang in de school. 

Nr. 4 Om de eenheid t.a.v. de onderwijsontwikkeling vaart te geven adviseren 

we om je eigen visitatie voor de tweede fase over twee jaar te 

organiseren. Doe zelf aan coöperatief leren en kijk de kunst af bij het 

technasium. 

Nr. 5 
 

Ga het gesprek met de leerlingen aan. Ze zijn slim, observeren scherp.  
Zij hebben voor jullie de sleutel tot onderwijsontwikkeling. 

 

 

 

 

We vonden het lastig bij de voorbereiding van de visitatie dat de school in de 
zelfevaluatie verwijst naar het schoolplan 2015-2019, dat geen indicatoren bevat, 
maar voorgenomen beleid. 
 

We zien dat er veel gebeurt in de school: een verbouwing en het opheffen van de 
tweede locatie, een nieuwe rector, een andere aanpak in de organisatie met een 
andere rol voor de teams, de secties en de daltoncommissie. We hebben de indruk 
dat het grootste deel van het personeel de veranderingen omarmt.  
 

De school kijkt vooruit, maar heeft ook veel om op terug te kijken en trots op te 
zijn. Neem bijvoorbeeld het hele reflectie-instrumentarium en de rol die dat speelt 
bij de bevordering en keuzes. Leerlingen nemen daarin hun eigen 
verantwoordelijkheid. Dat is iets om jaloers op te zijn dus wees er trots op! 
 

  

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

 

slotopmerkingen 
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naam handtekening datum 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 30 juni 2016  
Kenmerk: TJA/GKI  
Betreft: schoolreactie op visitatie Helen Parkhurst 
 
Geachte mevrouw Out en overige leden van de daltonvisitatiecommissie, 
  
Hierbij wil ik jullie zeer bedanken voor het verslag dat wij mochten ontvangen naar aanleiding van jullie 
visitatie op 30 maart jl. aan daltonschool Helen Parkhurst in Almere. Uiteraard zijn wij trots op de uitslag 
van deze visitatie. Jullie observaties en visie hebben voor onze school veel opgeleverd, waarmee wij ook 
aan het werk zijn gegaan. 
 
Een van de speerpunten die jullie noemden is: samenwerken. Dat heeft ons niet verbaasd. We zijn ons hier 
bewust van en hebben secties een belangrijke opdracht gegeven om het onderwijsontwikkelingsgericht 
samenwerken binnen de school verder te ontwikkelen. Schoolbreed steken we binnen de lessen in op het 
coöperatief leren. In de tweede fase is het van belang om ‘Dalton en samenwerken’ hoog op de agenda te 
zetten en van daaruit te werken naar de toepassing. 
 
We hebben in het Managementteam tijdens onze studiedag van maandag 27 juni 2016 het visitatieverslag 
uitgebreid besproken. Van daaruit zijn we tot een nieuw mooi model, speerpunten en plan gekomen. Dit 
geheel gaan wij nu nog verder uitwerken. Helaas lukt het ons niet om dit voor 1 juli 2016 aan jullie te laten 
zien, omdat we nog in ontwikkeling zijn.  
Samen met docenten, secties en leerlingen wordt dit nieuwe model besproken en verder uitgewerkt, om 
het na de herfstvakantie te presenteren aan de hele school. Bij de aanbevelingen geven we aan hoe we 
gaan starten en hoe het plan er uit ziet voor de komende twee tot vier jaar.   

 

 

 

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) 

Maak werk van een  eenduidige betekenis van de kernwaarden en eenduidige 
afspraken binnen de school, ruimte voor eigen inbreng. Maak gebruik van wat 
er al is in de school, zoals bij O&O en K&C. 

Actie  studiedag HP-model waarin alle kernwaarden zijn ondergebracht. 
Samenwerken zal voorop staan. 

uitvoerenden MT, specialisten, sectievoorzitters. 

tijdvak oktober 2016 start uitrol, tot augustus 2017. 

scholing/ externe 
ondersteuning 

mogelijk een optie. 

toelichting het model zal onze start zijn voor het herdefiniëren en uitvoeren van 
daltononderwijs op Helen Parkhurst. Dit op basis van wat er al is en wat beter 
en eenduidiger kan. 

 

aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Maak gericht beleid op de ontwikkeling van zelfstandigheid bij leerlingen zodat 
ze meer handvatten krijgen om zelfstandig te zijn. 

 

actie tijdens daltonuren lessen leren leren, plannen maken vanuit reflectie. 

uitvoerenden vanuit mentoraat naar de hele school. 

tijdvak start september 2016. 

scholing/ externe 
ondersteuning 

expertise binnen school. 

toelichting in de mavo, havo en vwo zullen er daltonuren worden ingericht waar leerlingen 
leren leren als onderwerp aangeboden krijgen. Voor de eerste klassen in de 
mavo zijn deze daltonuren verplicht tot aan de herfstvakantie. Daarna is het op 
aanvraag. In de havo en vwo kunnen leerlingen er gebruik van maken na 
overleg met hun mentor. 
Plannen maken vanuit reflectie zal vanuit de daltoncommissie verder worden 
uitgerold. 

 

aanbeveling 3. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Voer met de school een gesprek over de visie (the Why) achter 
daltoninstrumenten. Met name in de bovenbouw is er nog veel te halen op het 
gebied van daltonontwikkeling. Dat leidt ook tot meer samenwerken en meer 
samenhang in de school. 

actie het (nieuwe) HP-model 

uitvoerenden daltoncommissie en hele school. 

tijdvak start na de herfstvakantie 2016. 

scholing/ externe 
ondersteuning 

ASG-academie, jaargroepen die dit ontwikkelen als excellent programma. 

toelichting we starten na de herfstvakantie met het uitrollen van dit model. Als school 
zitten we dan in een rustiger vaarwater. Wat we heel belangrijk vinden is dat de 
tweede fase mee gaat kijken en werken met de andere afdelingen op Helen 
Parkhurst. Samen leren van en met elkaar! 

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  
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aanbeveling 4. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Om de eenheid t.a.v. de onderwijsontwikkeling vaart te geven adviseren we om 
je eigen visitatie voor de tweede fase over twee jaar te organiseren. Doe zelf 
aan coöperatief leren en kijk de kunst af bij het Technasium.  

actie over twee jaar visitatie, coöperatief leren als studiedag voor de hele school 
2016-2017. 

uitvoerenden aantal collega's van de afgelopen visitatie, aanvullend met HP personeel, 
HAAAP ook vragen, daltoncommissie HP. 

tijdvak maart 2018. 

scholing/ externe 
ondersteuning 

scholing Egmond HAAAP 

toelichting we gaan over twee jaar een nieuwe visitatiecommissie vragen om in onze 
school te komen kijken en ons feedback te geven op de aanbevelingen. 
Daarnaast wordt er expliciet gekeken naar de onderwijsontwikkeling bij de 
tweede fase.  

 

aanbeveling 5. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Ga het gesprek met de leerlingen aan. Ze zijn slim, observeren scherp. Zij hebben 
voor jullie de sleutel tot onderwijsontwikkeling. 

actie leerlingen worden betrokken bij het invullen en uitwerken van het HP-model. 

uitvoerenden leerlingen uit alle afdelingen: selectie uit de school. 

tijdvak september-oktober 2016. 

scholing/ externe 
ondersteuning 

intern. 

 

toelichting Vanuit alle afdelingen zullen we leerlingen vragen mee te gaan praten over ons 
nieuwe HP-model. De leerlingenraad gaan we bevragen hoe daltonuren en 
daltononderwijs ervaren worden en wat goede aanvullingen zouden kunnen 
zijn. 
 
Er is ons zeer veel aan gelegen om ook de volgende keer een daltoncertificaat 
te verkrijgen. 
Hopelijk hebben wij hiermee een duidelijk beeld gegeven over hoe wij de 
aanbevelingen vertalen naar concrete speerpunten en acties 
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