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Bijlage 3 
 

Visitatie lidscholen primair onderwijs 
Nederlandse Dalton Vereniging 

 

Visitatieverslag 
Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs 

(Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) 

 
Naam school Obs Karrepad 
Adres Molukkenstraat 1 
Postcode en plaats 9715 NR Groningen 
E-mailadres school  
Directeur  
Adjunct-directeur  
Daltoncoördinator   
Aantal groepen  25 
Aantal leerlingen 554 
Populatie    Ongewogen en gewogen 

leerlingen,anderstaligen,”Blijf”kinderen 
Aantal leraren 39 
In bezit van Daltoncertificaat 38 
Bezig met Daltoncursus  1 
Nevenvestigingen Nee, wel meerdere locaties 
Stand van zaken inspectie basisarrangement 
Visitatieteam  
Voorzitter  
Lid 1.  
Lid 2.  
Lid 3  
Lid 4.  
Datum visitatie  15     -  11    - 2011 
Soort visitatie  licentieaanvraag 
  2e licentieaanvraag 
 x licentieverlenging 
  versnelde visitatie licentieverlenging 

 
Commissie Visitatie Primair Onderwijs 

Nederlandse Dalton Vereniging 
Bezuidenhoutseweg 251-253  

2594 AM Den Haag 
Tel. 070 - 331 52 52 

bestuursbureau@dalton.nl  
 

mailto:bestuursbureau@dalton.nl
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  O M V G 
0 Realisering aanbevelingen vorige visitatie *    x  
 Aanbevelingen uit vorig visitatieverslag     Aanbeveling

1 Zorgdragen voor een gevarieerdere weektaak voor de groepen 3 t/m 5 
waarin ook onderdelen van schrijven, lezen, wereldverkenning en 
expressie een plaats krijgen    

  x  Nr.  

2  Differentiatie opnemen in de taak   x   Nr. 1 

3 Keuzewerk een onderdeel van de taak maken    x  Kijk nog eens 
goed naar de 
registratie. 

4 Consequenties verbinden aan de keuzes die de school maakt met 
betrekking tot �het model van de taakbrief en afspraken maken over 
evaluatiemomenten  

  x  Nog verder 
uitbouwen 

5 De Daltonprofilering naar buiten en naar de ouders versterken    x  Nr.  

* niet van toepassing bij  1e licentieaanvraag 
  O M V G  

1 Vrijheid/ Verantwoordelijkheid   x   
 Indicator     Aanbeveling

1.1 Er is sprake van diverse vormen van sturing van verantwoordelijkheid, 
(leerkrachtgestuurd, gedeelde sturing en leerlinggestuurd)  

 x   Nr. 2a 

1.2 Leerlingen en leerkrachten stellen taak- en keuzewerk samen en 
hebben de vrijheid dit in te delen 

 x   Nr.  

1.3 Leerlingen en leerkrachten kunnen omgaan met vrijheden en 
verantwoordelijkheden  

  x  Nr. 

1.4 Op basis van vertrouwen wordt vrijheid vorm gegeven  x   Nr. 
1.5 Leerkrachten hebben mogelijkheden eigen initiatieven te nemen    x  Nr. 
1.6 Leerlingen zijn betrokken bij het beoordelen van het eigen werk   x  Nr. 
1.7 Leerlingen kunnen vertellen waarom ze hun tijd zelf mogen indelen   x  Nr. 
1.8 Leerlingen hebben keuzevrijheid van werkplek  x   Nr. 
1.9 Leerlingen mogen zelf hulpmiddelen pakken    x Nr. 

1.10 Leerkrachten leren strategieën aan voor denken en leren  x x  Nr. 
1.11 Leerkrachten volgen systematisch de vorderingen van hun leerlingen   x  Nr. 
1.12 Leerkrachten hanteren een doelmatige instructie   x   Nr.  
1.13 Leerkrachten dragen zorg voor gedifferentieerde opdrachten    x  Nr. 

 
  O M V G  

2 Zelfstandigheid    x  
 Indicator     Aanbeveling

2.1 Er is sprake van diverse vormen van zelfstandigheidsontwikkeling 
binnen de range van zelfstandig werken, zelfstandig leren, 
zelfverantwoordelijk leren en zelfsturend leren 

 x   Nr. 2b 

2.2 Leerlingen en leerkrachten zijn in staat om te gaan met uitgestelde 
aandacht 

  x  Nr. 

2.3 Leerkrachten bieden instrumenten aan die de zelfstandigheid van 
leerlingen bevorderen, zoals taakbord, taakbrief, planbord etc 

   x Nr. 

2.4 Leerkrachten en leerlingen evalueren en reflecteren dagelijks   x   Nr. 
2.5 Leerkrachten en leerlingen zijn in staat om een planning te maken   x  Nr. 
2.6 Leerlingen kunnen zelfstandig met hulpmiddelen omgaan    x Nr. 
2.7 De hoeveelheid tijd voor de leerlingen is toereikend om de doelstelling 

zelfstandigheid te bereiken 
  x  Nr.  
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  O M V G  
3 Samenwerking    x  
 Indicator     Aanbeveling

3.1 Er is sprake van diverse vormen van samenwerking binnen de range 
van samenwerken, samenwerkend leren, coöperatief leren en 
interactief leren 

 x   Nr. 3  
 

3.2 Samenwerking van leerlingen vindt plaats op basis van wederzijds 
respect 

  x  Nr. 

3.3 Samenwerking van leerkrachten vindt plaats op basis van wederzijds 
respect 

  x  Zie opmerking * 

3.4 Leerkrachten stimuleren het samenwerken tussen leerlingen   x  Nr. 

 
• opmerking: Betreft de communicatie tussen beide locaties. Het is aan te raden om tijdens een 

studiedag o.i.d. gezamenlijk te bespreken hoe je met elkaar om wilt gaan wat Dalton betreft en meer 
begrip voor elkaars situaties te bewerkstelligen. Je eigen situatie los laten goed naar de verschillen 
kijken en gaan voor de eigen winst. (teamcultuur)  

 
  O M V G  

4 Daltonontwikkeling   x  
 Indicator     Aanbeveling

4.1 De school heeft de Daltonontwikkeling beschreven in het schoolplan of 
een ander plan, waaruit blijkt dat er structureel wordt gewerkt aan het 
ontwikkelen, borgen en evalueren van het beleid 

   x  

4.2 De Daltonidentiteit is terug te vinden in de schoolgids, op de website en 
via ander informatiemateriaal 

  x  Nr.  

4.3 De school stelt de leerkrachten in de gelegenheid elkaar te consulteren   x  Nr.  
4.4 In het schoolplan of een ander plan is Daltonscholing opgenomen    x Nr. 
4.5 Daltonontwikkeling wordt aangestuurd door bijv. een coördinator    x  Nr. 4 
4.6 De Daltonmogelijkheden van het gebouw worden optimaal benut   x   
4.7 Er zijn middelen aanwezig om de Daltonwerkwijze ten dienste te staan, 

zoals dagkleuren, taakborden of andere middelen  
   x Nr. 

4.8 Registratie van Daltonactiviteiten vindt voor iedereen op een 
herkenbare manier plaats 

  x  Nr. 

4.9 In de taakopdrachten wordt rekening gehouden met verschillen tussen 
leerlingen. 

  x  Nr. Zie 1 

4.10 De methodes zijn Daltonvriendelijk   x  Nr. 
4.11 De Daltonregels zijn duidelijk voor alle betrokkenen x    Nr. 
4.12 Er is een duidelijke doorgaande Daltonlijn binnen de school  x   Nr. 
4.13 De school is betrokken bij Dalton-regioactiviteiten.    x Nr. 
4.14 De school volgt systematisch de vorderingen van haar leerlingen door 

middel van een leerlingvolgsysteem 
  x  Nr.  

 
5 Houding  schoolbestuur  t.o.v. het Daltononderwijs O M V G Aanbeveling

5.1 Het bestuur ondersteunt de Daltonontwikkeling van de school   x  Nr. 

 
6 Houding van ouders t.o.v. het Daltononderwijs O M V G Aanbeveling

6.1 De ouders ondersteunen de Daltonontwikkeling van deze school   x  Nr.  
6.2 De ouders worden geïnformeerd over de Daltonwerkwijze   x  Nr. 
6.3 Opmerkingen, suggesties m.b.t. Daltonwerkwijze door ouders worden 

door het team ter harte genomen 
  x  Nr.  
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belangrijkste onderwerpen van het gesprek met (MR/OR) ouders 

- Hoe is de schoolkeuze van u als ouder tot stand gekomen?  
Hoe belangrijk is Dalton voor u? 

- Wat zijn de plus- en minpunten van de school?  
Noemt u eens 3 sterke en 3 zwakke punten. 

- Hebben ouders echt voldoende kijk op het Daltonproces?  
Hoe werkt de school hieraan om dit te verbeteren? 

- De taakbrief als informatiemiddel – u schenkt hier aandacht aan thuis?  
Wat heeft de ouder hieraan als feedbackmiddel? 

- Wordt er door de school goed geluisterd naar de ouders?  
Gaat de school goed om met klachten? Hoe te verbeteren? 

- Dalton versus opvoeding thuis – is er een relatie? Hoe kijkt u hier tegen 
aan? 
En waaruit bestaat deze relatie dan? 

- Als u de school een cijfer zou moeten geven tussen 1 en 10. 
 
Conclusie: 

De ouders zijn over het algemeen tevreden over de resultaten en de sfeer op 
school 
(een 8 is een mooi cijfer waarmee de school tevreden kan zijn). Men kan altijd 
binnen stappen. Waardering hebben zij voor de aanpak Leefstijl. Toch hebben 
zij een paar kritische opmerkingen. Zij willen graag zien dat er meer aandacht 
besteed wordt aan leerlingen die meer kunnen (differentiatie). Dit zien ze te 
weinig terug. Daarnaast zou de taakbrief 2-wekelijks mee kunnen als signaal-
functie, informatiekanaal en als evaluatie- middel. Om ouders nog meer te 
betrekken is het invoeren van een klassenouder wellicht een optie. 
 
 
belangrijkste onderwerpen van het gesprek met vertegenwoordiger(s) bestuur 
naam bestuurslid:  
·  Beleid: Eenheid in verscheidenheid is het uitgangspunt voor O2G2 
·  Binnen het concept van de school moeten kwaliteit en opbrengsten geborgd 

worden. 
·  Bestuur stelt alle leerkrachten aan een daltonschool in staat om het 

certificaat te behalen. 
·  Bestuur wil faciliteren en participeren in ouderbetrokkenheid. 
·  Bestuur helpt bij het bewaken van de grenzen aangaande zorg, passend 

onderwijs en participeren in de Vensterschool. 
·  Bestuur werkt mee aan mobiliteit van leerkrachten. 

·   Verder is er gesproken over hoe O2G2 Het Karrepad over 5 jaar ziet en over    
 het Daltongehalte van de school. 
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Advies aan het algemeen bestuur van de NDV:    
 

 Advies Criteria 
 Licentie verlenen Gearceerde onderdelen 1,2,3 en 4 voldoende of goed 
 Over twee jaar versnelde visitatie voor 

licentieverlening 
Gearceerde onderdelen 1,2,3 of 4 matig of onvoldoende 

 Geen licentie verlenen Na versnelde visitatie matig of onvoldoende bij één of 
meerdere gearceerde onderdelen 0,1,2,3 of 4 

 Licentie voor vijf jaar verlengen Gearceerde onderdelen 0,1,2,3 en 4 voldoende of goed 
X Over twee jaar versnelde visitatie  

(bij de vijfjaarlijkse visitatie) 
Gearceerde onderdelen 0,1,2,3 of 4 matig of 
onvoldoende 

 Licentie intrekken Na versnelde visitatie matig of onvoldoende bij één of 
meerdere gearceerde onderdelen 0,1,2,3 of 4 

 
Aanbevelingen die met een plan van aanpak opgenomen worden in het Schoolverslag 
visitatie: 
OBS Karrepad is een school met 2 locaties die heel verschillend zijn qua samenstelling en populatie. Het is 
moeilijk deze met elkaar te vergelijken, maar uiteindelijk zijn wij in de beoordeling uitgegaan van een gemiddelde, 
omdat beide locaties door de school als een eenheid worden beschouwd. 
 
Aanbeveling Omschrijving 
Nr. 1 Er is hard gewerkt aan de taak en takenbrief. Het model ligt er nu, maar er dient gewerkt te 

worden aan de inhoud, waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden van het kind en niet 
alleen naar methode differentiatie. Vervolgens er voor zorgen dat dit goed beschreven wordt 
en eveneens gedragen wordt door het hele team. 

Nr.2a  Er wordt sterk leerkracht afhankelijk gewerkt, waardoor de leerling passief wordt. Probeer de 
leerlingen meer verantwoordelijkheden te geven en te sturen op afstand. Heb vertrouwen ze. 
Dat heeft sterk te maken met de houding en het gedrag van de leerkracht. Waar kan de 
school naar toe groeien? 
Gebruik hiervoor de Kijkwijzer Ontwikkelingslijnen van Dalton om te onderzoeken en te 
bepalen wat de huidige situatie is op beide locaties en waar je naar toe kan en wil. Dit houdt 
niet in dat beide locaties hetzelfde doel moeten stellen en zich in hetzelfde tempo moeten 
ontwikkelen. 

Nr. 2b 2.1. staat in nauwe relatie met aanbeveling 1. “Uitgaan van het Dalton denken”. Wat kunnen 
kinderen zelf en niet van wat ze niet kunnen. Ook hier een genuanceerd beeld aanbrengen en 
duidelijk aangeven wat je grenzen zijn voor beide locaties. Dit onderzoeken  met dezelfde 
Kijkwijzer Dalton. 

Nr.3 In het Dalton beleidsplan staat dat samenwerking doorontwikkeld moet worden. Hier sluit de 
commissie zich bij aan. Dit geldt voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten van beide 
locaties. Dit hangt nauw samen met de gemaakte opmerking* over communicatie. Zet een 
plan van aanpak op. Zet de focus op de mensen. Dalton is a way of life.  Maak de pijlers 
concreet naar beide teams. 

Nr.4 De school heeft twee Dalton coördinatoren die beiden van locatie Molukkenstraat komen.  
Het is aan te bevelen  om op locatie De Hoogte een Dalton coördinator te benoemen die uit 
het eigen teamdeel komt, die de valkuilen ziet, de situatie kan invoelen en weet uit te gaan 
van de mogelijkheden en die het team kan laten zien wat de voordelen zijn van Dalton.  
 
Daarnaast lijkt het de commissie wenselijk dat de taakomschrijving van de Dalton 
coördinatoren wordt vastgelegd en dat hieraan formatie gekoppeld wordt om zodoende te 
borgen dat afspraken ook worden uitgevoerd.  
Tevens een goed moment om een afsprakenboekje te ontwikkelen. 
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Slotopmerkingen: 
 
De visitatie wordt door beide partijen als prettig ervaren. Er wordt door alle geledingen 
gecommuniceerd in een open sfeer.  
Het feit dat de school twee totaal verschillende locaties heeft, maakte het bezoek boeiend en 
leerzaam.  
Ondanks een turbulente achtergrond zien we een school die de nodige stappen heeft 
gemaakt, maar nog duidelijk moet werken aan het geven van ruimte, verantwoordelijkheden 
en vertrouwen aan kinderen, meer dan wat ze nu biedt. Vandaar een versnelde visitatie over 
2 jaar om de Daltonvaart er in te houden en om de juiste keuzen te maken.  
Wij wensen de school obs Karrepad hiermee veel succes en hopen over twee jaar te zien dat 
de nodige stappen zijn gezet.  
 
 
Ondertekening voorzitter visitatieteam: 
 
naam handtekening datum 
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