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niet van toepassing bij  1e licentieaanvraag 
 
Toevoeging:  
De eerste zes aanbevelingen betreffen aanbevelingen van de allereerste visitatie (2009) en zijn 
als onvoldoende beoordeeld in visitatie van 13-05-2014.  
De laatste twee aanbevelingen betreffen (nieuwe) aanbevelingen zoals in visitatieverslag van 
13-05-2014 beschreven staat. 
 
 
 

In potentie is het mogelijk op jullie school leerlingen een inbreng te geven in het 
samenstellen van taak- en keuzewerk. Onderzoek de mogelijkheden. Let op de 
grenzen die jullie daaraan willen stellen. Leg het vast, borg het en evalueer 
regelmatig. 

 
 
 

• Keuzewerk: we hebben een doorgaande lijn voor keuzewerk in de school. 
Deze lijn is echter nog in ontwikkeling. De afgelopen jaren hebben we erg 
gestoeid met de aanbeveling betreffende het keuzewerk. Begin van dit 
schooljaar hebben we de eerste afspraken vastgelegd, zoals beschreven in 
het daltonboek. Keuzewerk is echter nog een aandachtspunt. We willen ons 
verder verdiepen in talentontwikkeling voor alle leerjaren op onze school.  

• In de groepen 1 t/m 5 werken met de zogenaamde keuzekast. De leerlingen 
kiezen samen met de leerkracht de inhoud van de keuzekast. Het doel van 
het werken met de keuzekast is talenten ontdekken/ontwikkelen. Vanaf 
groep 6 krijgen de leerlingen de vrijheid om hun eigen keuzewerk te kiezen. 
Het doel is dat zij hun talenten verder ontwikkelen. Onder begeleiding van 
de leerkracht kiezen de leerlingen een talent om verder te ontwikkelen en 
samen maken ze een stappenplan.  

• Evalueren is nog een leerdoel voor de leerlingen en leerkrachten. We 
groeien als team en doen het steeds bewuster. Et is nu een kwestie van 
inslijten 

• Groep 8 heeft inbreng in het samenstellen van hun taakwerk: ze maken een 
taakbrief op maat. 

• Vanaf groep 6 mogen leerlingen taken zelfstandig schrappen van hun taak, 
en er eventueel ander werk voor in de plaats stellen 

• De leerlingen mogen vanaf groep 3 kiezen of ze wel of niet mee doen met 
instructie proeftuin). 

 
 
 

Voldoende gezien dat deze aanbeveling is toegepast, doorgaande lijnen uitgezet. 
 

 
  

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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De planningsmogelijkheden die zijn ingebouwd in de taakbrief worden niet 
gebruikt. Ontwikkel een doorgaande lijn van plannen van het werk door leerlingen. 
Leg die lijn vast. Gebruik hem en evalueer hem. 

 
 
 

• Doorgaande lijn ontwikkeld en geborgd. 

• We hebben dit jaar alle taakbrieven naast elkaar gelegd. Vervolgens 
hebben we taakbrieven zo aangepast dat de doorgaande lijn zichtbaar en 
uitvoerbaar is geworden.  

• De taakbrief komt geregeld terug tijdens de vergaderingen. Wij kijken dan 
wat werkt en wat niet werkt of we aanpassingen moeten maken.  

• Leerlingen hebben d.m.v. het geven van feedback meegeholpen om de 
planningsmogelijkheden te verbeteren. 

• De leerlingen tekenen de taak af met de dag kleur en geven aan of ze hun 
doel behaald hebben of dat het nog een leerdoel is. 

 
 
 

Planning nu goed in orde en wordt ook daadwerkelijk gebruikt. 
 

 
 
 

Beschrijf in het schoolplan duidelijk de visie op het Daltononderwijs aan jullie 
school en de ontwikkelingen die jullie daardoor in gang willen zetten. 

 
 
 

• Het schoolplan, daltonboek en jaarplan hebben we aangepast. 

• Ontwikkelingen op dit gebied beginnen steeds meer zichtbaar te worden 
binnen en buiten de school. 

 
 
 
 

Goed in orde, verzorgd Daltonboek, website en PR. 
 

 
 
 

Zorg dat de beschrijving van Daltononderwijs in het schoolplan een heldere 
vertaling krijgt naar de schoolgids en zichtbaar wordt op de website en in ander 
infomateriaal. Zet Dalton in de etalage. 

 
  

aanbeveling 2.  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 3. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 4.  
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De volgende middelen gebruiken we om ons daltononderwijs te etaleren: 

• Vernieuwde schoolgids/ Daltonboek 

• Etaleren begint bij de kinderen en ouders 

• Dalton etaleren binnen school (teams voor gedeeltes binnen school) 

• INFO 

• Website (wordt ook aan gewerkt bovenschools, deze is nog niet wat het 
moet zijn) 

• Koffieochtenden 

• Facebook 

 
 
 

Prima, zet de etalage maar open voor toekomstige leerlingen. 
 

 
 
 

Overweeg en bespreek of methoden die jullie gebruiken eigen aanpassingen nodig 
hebben om ze effectief in te zetten in jullie daltononderwijs. 

 
 
 

Vorig jaar hebben we nieuwe methodes aangeschaft voor rekenen, taal en 
spelling, namelijk WIG en (S)Taal. Afgelopen jaar hebben we veelal volgens  
de methode gewerkt, omdat we de methode nog moesten leren kennen. 
Gedurende het jaar hebben we steeds meer daltonelementen toegevoegd aan de 
methodes en laten we het leerkracht gestuurde en klassikale manier van werken 
steeds meer los.  
In groep 8 zijn we een proeftuin gestart met voortoetsen en instructie op 
inschrijving voor rekenen. De manier van werken begint zijn vruchten af te werpen 
en het doel is dat we begin volgend jaar allemaal op deze manier gaan werken. 
De doelen van de methode hebben we omgezet naar ik-doelen en deze staan 
vermeld op de taakbrief. De leerlingen weten nu steeds beter waarheen ze leren. 

 
 
 

In orde. 
 

 
 
 

Leg jullie Daltonlijnen vast in stappen waarbij ook telkens wordt aangegeven wat je 
wanneer wilt bereiken aan het einde van elke groep. 

 
  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 5. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 6. 
1. 
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We hebben daltonlijnen gemaakt voor: 

• Nakijken  

• Zelfstandigheid 

• Verantwoordelijkheid 

• Samenwerken 

• Taakbrief 

• Uitgestelde aandacht 

• Keuzewerk 

• Reflectie 
We zitten nu in de implementatiefase hiervan. 

 
 
 

Uitvoering nu prima in orde. 
 

 
 
 

Ga aan de basis werken en zorg dat eenieder mee doet. De basis moet bij de 
kleuters starten. Externe ondersteuning hierbij is noodzakelijk. 

 
 
 

Terug naar het kind, de basis. Wat hebben onze kinderen nodig?  
De afgelopen 2 jaar hebben we ons beziggehouden met deze vraag. 
Besef bij leerkrachten groeide n.a.v. teamvergaderingen en studiedagen. 
Voor de opleiding ‘dalton voor gevorderden’ hebben we ons portfolio (onze 
ontwikkeling) gepresenteerd in onze klassen. We zijn begonnen in de onderbouw 
en geëindigd in de bovenbouw 
Tijdens presentatie van de portfolio’s hebben we goed aan elkaar kunnen laten 
zien waarheen de leerlingen leren. 
Na deze presentaties werd er goed gesnapt wat er nu precies met deze aan-
beveling bedoeld werd. De noodzaak om samen te werken aan de basis en het 
hebben van een doorgaande lijn wordt gesnapt en gevoeld. Elke dag werken we 
aan de basis en de implementatie van de doorgaande lijnen.  
We geven elkaar regelmatig feedback op gewenst en ongewenst gedrag omtrent 
de doorgaande lijn. 

 
 
 

De basis is weer gelegd en van hieruit wordt gewerkt. 
 

 
  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 7. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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Zet het daltonontwikkelplan om in een Daltonboek: 
1. De visie van de school op daltononderwijs en dalton 
2. De werkwijzen, zoals die in de staande organisatie zijn vastgelegd  

(en is als zodanig een borgingsinstrument). 
3. Een (dalton-) ontwikkelplan, waarin de school aangeeft welke doelen ze 

zichzelf de komende jaren stelt, en hoe ze denkt deze doelen te realiseren; 
de ontwikkelingen, die de school op korte en middellange termijn wil door-
lopen. 

 
 
 

We hebben het daltonontwikkelplan omgezet in een daltonboek. De inhoud van het 
boek is samengesteld met het gehele team. 

 
 
 

Prima gedaan. 
 

 
 
  

aanbeveling 8. 
1. 

evaluatie school 

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

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

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

1.4 De leerling draagt zorg voor zijn leeromgeving. 
 

 
 
 

De taakbrief is de afgelopen maanden aangepast door het team. Het team is 
bewust gaan kijken wat onze leerlingen nodig hebben en zijn vooral terug naar de 
basis gegaan. De taakbrief wordt door bijna alle leerlingen actief gebruikt en veel 
leerlingen kunnen goed verantwoording afleggen. 

 
 
 

Er is vertrouwen in de leerlingen, o.a. terug te zien te ervaren in de sfeer en het 
omgaan met elkaar. 

 
 
 

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. 

 

 

 
 

Door grote verschillen in onze kinderen krijgt de ene leerling meer vrijheid/ 
verantwoordelijkheid dan de andere leerling.  
 
Op de taakbrief houdt de leerkracht rekening met verschillen. Kinderen kunnen 
namelijk zelf bepalen wanneer ze doel behaald hebben. Hiervoor hoeven ze niet 
de hele taak te maken. De taak volbrengen is omgezet naar doel behalen/ leerdoel 
oefenen. 

 
  

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

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Goed dat jullie onderscheid blijven maken in doel behaald en leerdoel nog 
oefenen. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Vertrouwen komt voort uit openheid. Openheid zie je terug binnen de school. Alle 
leerkrachten hebben de afgelopen maanden erg hard gewerkt om de school te 
maken tot wat het nu is. Leerkrachten spreken elkaar aan op afspraken. 

 
 
 

De openheid die omschreven wordt is duidelijk zichtbaar en voelbaar binnen de 
school. Ook ouders geven dit aan. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

We zijn binnen de school actief bezig met leerdoelen. In de hoogste groep wordt 
gewerkt met instructie op inschrijving en krijgen kinderen de gelegenheid elkaar te 
helpen. Het nakijken wordt vormgegeven volgens de doorgaande lijn in het Dalton-
boek. 
De leerlingen hebben op elk vakgebied een leermaatje en kunnen daar hulp aan 
vragen.  

 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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De leerlingen zijn meer bij hun proces betrokken geraakt. Goed zo! 
 

 
 
 

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 team is zich bewust van de randvoorwaarden om zelfstandig te kunnen 
werken. Er zijn werkplekken in de groep, op de gang (stilteplek) en in de aula 
(samenwerkplek) 
Binnen het keuzewerk zijn we vanaf de midden- en bovenbouw bewuster bezig 
met talenten. Kinderen kunnen naar eigenkeuze een onderwerp kiezen en hier  
een plan op maken. Dit presenteren zij na een bepaalde periode.  

 
 
 

Veel van wat jullie omschrijven vind je terug in de school en nog belangrijker is dat 
de leerlingen het allemaal kunnen vertellen en uitleggen aan ons. 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Er wordt ruimte geboden om talenten van het team te benutten. Enkele leer-
krachten hebben zich verder ontwikkeld als Daltoncoördinator/ rekencoördinator/ 
woordenschat traject (voor dit schooljaar). 
 
Er is vorig jaar een talenten dag voor ouders, kinderen en leerkrachten georgani-
seerd. Ook dit jaar wordt dit gedaan (projectweek). Volgend schooljaar brengen de 
leerkrachten hun talenten nog beter in kaart om deze optimaal te benutten voor de 
leerlingen. Met name wordt dit gebruikt bij keuzewerk in midden-en bovenbouw. 

 
  

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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De talenten dag moet zeer geslaagd zijn geweest want ouders en kinderen praten 
er nog over. Goed om hiermee door te gaan. 

 
 
 
 
 
 

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 actief gewerkt met verschillende coöperatieve werkvormen zoals 
beschreven in Daltonboek. Ook besteden wij veel tijd aan samenwerkingsspelen 
om zo het gedrag in de groep te bevorderen.  
De kinderen laten eigenaarschap zien door in de aula samen te werken met elkaar. 

 
 
 

De samenwerking wordt als plezierig en goed ervaren, door de leerlingen, het 
team, ouders en het visitatieteam. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Vooral het pedagogische klimaat is hard aan gewerkt de afgelopen maanden.  
Het gedrag van de kinderen op school is verbeterd en er heerst meer rust door  
de school. Vooral het concreet maken van afspraken, geven van complimenten  
en inzicht in je eigen leerkrachtengedrag heeft het klimaat bevorderd. 

 
 
 

Je ziet de verschillen tussen samenwerken en samen werken terug in jullie 
aanpak. 
 

bevindingen visitatieteam 

3. Samenwerking  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2016 11 

 
 

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.   
 

 
 
 

 Werken op onze school betekent: werken met veel verschillende soorten kinderen 
en culturen. Het team ontdekt steeds beter waar de kwaliteiten liggen en deze 
kwaliteiten ook aan te spreken. We starten binnenkort met intervisie met het team 
waar veel behoefte aan is.  

 
 
 

Iedereen is welkom en voelt zich thuis binnen de school. Het aanspreken van 
leerlingen op hun persoonlijke kwaliteiten is fijn om te zien. 

 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

De taakbrief is de afgelopen maanden vooral veranderd in de middenbouw.  
De leerling wordt zicht steeds bewuster van zijn/haar eigen rol m.b.t. de taak.  
Leerlingen van de middenbouw en bovenbouw zijn goed in staat feedback te 
geven op eigen gedrag en op dat van medeleerlingen. 

 
 
 

Niet vasthouden aan belopen paden, maar durven te veranderen zoals bij dit 
voorbeeld van de taakbrief is een positieve ontwikkeling. 

 
  

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 leerkrachten gebruiken de handreikingen zoals beschreven in het Daltonboek: 
bijlage reflectievragen. Zie ook de doorgaande lijn reflectie. 
Vorig schooljaar hebben alle leerkrachten die toen werkzaam waren op de school 
opnieuw een portfolio geschreven waarin  
 
Feedback staat centraal op onze school. Vanaf begin dit schooljaar hebben we 
een traject ‘gedrag’ ingezet o.l.v. OinO advies. In dit traject komt ook feedback 
geven naar voren. De afgelopen periode hebben de leerkrachten door opdrachten 
elkaar feedback gegeven. 

 
 
 

Feedback krijgt meer en meer een plek binnen de school. Goed opgepakt. 
 

 
 
 

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. 
 

 
 
 

Je kwetsbaar opstellen is een belangrijk onderdeel op onze. Vanuit deze basis 
wordt in teamvergaderingen gediscussieerd over ons Daltononderwijs. Het team 
heeft de afgelopen jaren met collega-leermaatjes gewerkt. Dit staat op dit moment 
op een laag pitje. Collega’s krijgen de gelegenheid om bij elkaar te kijken en 
stappen snel bij elkaar binnen. De volgende schooljaren gaan we op zoek naar 
een manier om nog effectiever met elkaar te leren. 

 
 
 

Kwetsbaar opstellen en je open stellen is een mooie aanzet om de school op een 
nog hoger plan te trekken. Ga hiermee door. Een goed reflectie is meer dan de 
helft van je lesgeven. 

 
 
  

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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5.1 De leerling behaalt zijn leerdoelen die passen bij zijn persoonlijke 
ontwikkeling. 

5.2 De leerling gaat op een efficiënte en verantwoorde wijze om met zijn 
leertijd. 

5.3 De leerling is actief bezig met de taak en maakt efficiënt gebruik van zijn 
keuzemogelijkheden. 

 

 
 
 

De kinderen werken actief aan hun taakbrief en maken steeds meer keuzes in de 
taakbrief. Op dit moment weet ongeveer 60% van de leerlingen goed te benoemen 
hoe hij/zij met de taak omgaat en kan zich hierin verantwoorden.  
Met name zijn we trots op ‘doel behaald’ en ‘leerdoel’. De taak hoeft niet meer ‘af’. 
Volgens schooljaar zullen we aan de slag gaan met de vraagstelling: 
Wat doe ik met mijn leerdoelen van de vorige taakbrief? 

 
 
 

Neem de niet behaalde doelen serieus en gebruik ze nog meer als de basis voor 
differentiatie en de vervolgstappen die de leerlingen en jullie moeten zetten. Laat 
het niet alleen een bevestiging zijn op de taakbrief, maar blijf het volhouden in jullie 
vervolgstappen. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

De leerkrachten werken gericht met doelen in de lessen en op de taakbrief. Zij zijn 
zich steeds bewuster van de doelen die de leerlingen moeten halen. Begin van dit 
schooljaar hebben we met het team besproken wat onze kinderen nodig hebben 
en wat dit betekent voor het gedrag van de leerkracht. Het bleek dat de kinderen 
meer terug moesten naar de basis en vanuit deze basis pas meer eigenaarschap 
lieten zien. 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Jullie, de leerlingen en het team zijn terug gegaan naar de basis en hebben 
vandaar mooie stappen voorwaarts gezet. 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

De eindopbrengsten zijn de afgelopen twee jaar onvoldoende. Binnenkort volgt er 
een rapport van de PO-raad (op adviesbasis). 
Doelmatigheid wordt steeds meer zichtbaar. Het loslaten van de methodes en 
meer kijken naar wat de leerlingen nodig hebben wordt hard aan gewerkt.  

 
 
 

Ik zou het rapport van de PO-raad wel willen inzien. Ik verwacht dat jullie gegroeid 
zijn in de opbrengsten zo goed hebben jullie gewerkt aan de basis van dalton en 
de stappen die jullie met elkaar voor ogen hebben. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

6. Borging  
 

Indicatoren op schoolniveau 
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Borging is met name aan het begin van schooljaar 2016-2017 opgepakt samen 
met het team. De Daltonwerkgroep is na de visitatie van 2014 in september in een 
vernieuwde setting bijeengekomen en enthousiast aan de slag gegaan met 
borging. Deze Daltonwerkgroep wordt aangestuurd door de Daltoncoördinator. 
De eerste helft van het schooljaar is besteed aan het borgen en verbeteren van 
alle afspraken van voorgaande jaren.   
 
Ouders wordt via thematische koffieochtenden om feedback gevraagd. Eén 
bijeenkomst betrof de zichtbaarheid van Dalton binnen de school. De andere 
bijeenkomst betrof Pr en Dalton.  
 
Het schoolbestuur werkt samen met directie aan het Daltononderwijs en monitort 
door middel van Tussentijdse rapportages. Ook daltononderwijs wordt hierin 
meegenomen. Binnen de stichting is er nauw contact met andere Daltonschool  
‘De Phoenix’, waar leren van en met elkaar (op teamniveau) dit schooljaar enkele 
keren heeft plaatsgevonden. 
 
Directie en Daltoncoördinator zijn naar tweedaagse voor leidinggevenden geweest 
(Noordijk Daltonadvies) en gaan in april naar Dalton-regiodag. Het actiever 
participeren in regio-activiteiten staat volgend schooljaar op het programma.  

 
 
 

De versnelde visitatie was bij sommigen van jullie even een domper. De krachten 
die hieruit gekomen zijn om vandaag en in de toekomst het beter te doen zijn 
enorm goed uitgepakt. Wees trots op wat jullie nu hebben neergezet. 

 
 
 
 
 

Vanaf 1 augustus heeft de Kleine en Grote Beer een andere directeur, Bas Beentjes.  
Ook zijn er vanaf 1 augustus twee fulltime ongeschoolde Daltonleerkrachten (groep 
4/5 en groep 7) gestart. Deze leerkrachten doen op dit moment de Dalton-
opleidingen. Ze hebben hiervoor 4 bijeenkomsten gehad. Dit heeft invloed op het 
team gehad en hierdoor is besloten de visitatie van november 2016 naar april 2017 
te verplaatsen. We willen de NDV bedanken voor deze kans. 

 
 
 

Leerlingenraad: 

De leerlingen van de raad zijn zeer gemotiveerd en nemen hun werk serieus. Dit is het 2e jaar dat 

de leerlingenraad zijn werk doet. Het schoolplein staat hoog op de agenda van de leerlingen. 

Verder willen ze betere computers.  

Ze zijn trots op de school en kunnen aangeven waarin ze verschillen van niet daltonscholen. Het 

samenwerken, de leermaatjes en het keuzewerk worden daarin specifiek genoemd. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Uit de gesprekken met leerlingen 

Overige opmerkingen school 
 (nog niet in zelfevaluatie opgenomen, maar wel relevant) 
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Ze zijn blij met de vrijheid en benoemen daarin de telefoonafspraak in de bovenbouw. De telefoon 

mag gebruikt worden om zaken op te zoeken of om met muziek rustig te kunnen werken. Er mogen 

geen spelletjes gedaan worden. Bij misbruik wordt de telefoon een aantal dagen ingenomen. 

Leerdoelen: De kinderen geven aan dat ze nu weten of ze ergens beter in zijn geworden of nog 

moeilijk vinden. Ze vinden het fijn de doelen te halen. Ze vinden het ook fijn te weten wat ze nog 

moeten leren. 

De leerlingen hebben de veranderingen in de school ook opgemerkt en zijn er blij mee. Het was 

even wennen vooral voor kinderen van de andere locatie. 

• De school is professioneler 

• Het continurooster. 

• Rust door de verbeterde aankleding. 

• De leerdoelen. 

• De mediatoren zijn niet veel meer nodig, er wordt bijna niet meer gepest. 

• De leerkrachten werken beter samen. 

 
 
 

Toch een zekere spanning vandaag. Zou alles goed gaan? Veel met elkaar 
besproken en gedaan, maar gaat het visitatieteam dit ook zien? 

 
 
 

 
  

De her visitatie is een klap geweest, maar heeft de school ook kansen en mogelijk-
heden gegeven. De omslag is geweest: wil je hier zijn? Wil je daltonleerkracht zijn? 
Dan gaan we er met elkaar voor. Er zijn overplaatsingen 
geweest(vrijwillig/gedwongen) en van twee teams is een sterk team geboren. Het 
onveilige gevoel bij de leerkrachten is verdwenen. Gegroeid als team, feedback 
geven en krijgen en ermee kunnen omgaan, naar handelen is belangrijk geworden. 
Houden aan afspraken en letterlijk de deuren weer openzetten. 
 
Er is een grote terugloop in het leerlingenaantal geweest. Deels verhuizingen,  
deels onvrede, maar ook de nieuwbouwwijk heeft geen nieuwe leerlingen gebracht 
(verkeerssituatie houdt dit tegen). 
Voor verbetering van de opbrengsten heeft het CvB de PO-raad ingezet om met 
name de onvoldoende bij didactisch handelen weg te werken. 
Bij de taakbrief gaat het om: 

➢ Hoe gaat het 
➢ Waar sta je 
➢ Lukt het ook? 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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naam bestuurslid: Elfred Bakker CvB en Linda Klos. 

Na de verhuizing van twee locaties naar deze locatie is ook intern een verhuizing 
geweest.  De juiste man op de juiste plek op het juiste moment zo zou je het werk 
en de aanpak van Bas kunnen noemen. Maar ook het team is sterker geworden. 
Door de tegenvallende opbrengsten is veel geïnvesteerd en is de PO-raad ingezet 
ter verbetering. Prima ontwikkeling; weet wel dat elke verbetering begint met het 
aanvaarden van jezelf dat het anders moet. Dat komt duidelijk naar voren. De 
terugloop in het leerlingenaantal (landelijk, maar ook plaatselijk) kan gekeerd 
worden met de positieve uitstraling die de KGB nu toont. 
Als visitatieteam zou ik willen adviseren om de Dalton coördinator meer ruimte te 
geven door ambulant voor minimaal 1 dag aan te stellen. Dit verdient de school en 
zal zeker ten goede komen voor de groei. 
 

 
  

We hebben gesproken met 3 betrokken ouders die zeer tevreden zijn over de school.  

Als pluspunten noemen zij: 

• Ouders worden serieus genomen. 

• Het kind wordt gezien. 

• Er wordt uit het kind gehaald wat er in zit. 

• Er wordt samengewerkt; kinderen, ouders en school. (Kinderen helpen kinderen) 

• De Vreedzame school werkt goed. 

• De Daltonwaarden zijn een goede voorbereiding op het latere leven. 

• Continurooster. 

 

De ouders zijn met een kijkwijzer de school door gegaan. Ze waren verrast over wat de kleuters al 

wisten. De ouders zijn ook gestuit onderbrekingen in de doorgaande lijn bij het samenwerken. Dit 

is besproken met de daltoncoördinator die blij was dat ze hierop gewezen werd. De ouders geven 

aan dat hun adviezen opgevolgd worden. Zij zouden dit jaarlijks willen doen. 

 

Over de directeur zijn de ouders heel tevreden. Hij staat open in contact met ouders en is zichtbaar 

in de school. Ouders voelen zich serieus genomen. Ze vinden dat Bas de school een opfrisbeurt 

heeft gegeven op alle fronten. 

De Ib ér wordt ook specifiek genoemd. Er is veel aandacht en kennis. 

De Daltoncoördinator wordt gezien als de spin in het Dalton eb. Zij heeft passie en heeft van haar 

werk haar hobby gemaakt. 

 

Aandachtspunten: 

• Niet gehaalde doelen zijn niet zichtbaar op de nieuwe weektaak. 

Nu de school op orde is, niet te snel verder willen ontwikkelen. Alle leerkrachten meenemen. 
 

Uit de gesprekken met het bestuur 

Uit de gesprekken met ouders 
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  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 

 
 
 

 

 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 De basis is op orde. Trek deze lijn door met de daltonwerkgroep. Pas op 
de valkuilen door te grote stappen te nemen. Iedereen moet meedoen. 

Nr.2 Zoek bij jullie verdere ontwikkeling als daltonschool naar de juiste 
begeleiding die past bij de ontwikkelingen van de KGB van nu! 

 
  

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

beoordeling 

Aanbevelingen die met een plan van aanpak opgenomen 
worden in de schoolreactie 
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Jullie zijn te bescheiden: in de stukken staat: ‘De basis is op orde’ Nee, KGB jullie 
basis is GOED!. 
Veel hebben jullie in de afgelopen, korte periode weten te bereiken. Kwetsbaar 
opstellen van zowel directie als van leerkrachten heeft geleid tot dit mooie 
resultaat. 
Parels die we gezien hebben: 

• De ouders met de kijkwijzer door de school laten gaan 

• De vrijheid die leerlingen krijgen ook t.a.v. 21 st skills (smartphone 
gebruiken bij je les) 

• Gymnastiekaanpak; voor en door de leerlingen 

• Zelfreflectie van het team. 
 

We hebben met erg veel plezier jullie school bezocht. Vanaf het moment van 
binnenkomen hebben we een heel andere sfeer geproefd dan destijds. Knap 
gedaan, om trots op te zijn en onze complimenten voor iedereen om ons zo te 
verrassen met deze daltonbasisschool. 

 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

slotopmerkingen 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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Wij zijn erg trots op de kinderen, het team, ouders. Wat fijn dat onze ontwikkeling zo goed 
zichtbaar is geweest voor het visitatieteam. Dit geeft ons veel zelfvertrouwen en wij gaan 
koesteren wat we al hebben. Ook beseffen wij ons dat we altijd in ontwikkeling moeten 
blijven. Dit zullen wij dan ook gaan doen. 
Wij willen het visitatieteam bedanken voor deze dag en we zien elkaar over ongeveer vijf 
jaar. 

 

 

 

 

aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

De basis is op orde. Trek deze lijn door met de daltonwerkgroep. 
Pas op de valkuilen door te grote stappen te nemen. Iedereen 
moet meedoen. 
 

actie Focus op Dalton blijven houden 

uitvoerenden Team, directie, IB, Daltonwerkgroep  

tijdvak Ongeveer 6 bijeenkomsten per schooljaar 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Binnen team en daltonwerkgroep 

toelichting Tijdens de bijeenkomsten van de Daltonwerkgroepen: 
*Klassenconsultaties plannen en evalueren: leren van en met 
elkaar 
*Toekomstplannen maken: Hoe gaan we wat we nu 
doen/hebben verder uitbouwen? 
*samenwerking met andere Daltonschool aangaan (samen 
denken, uitwisselen) 
 
Tijdens teamoverleg: 
*Ervaringen delen / vastleggen 
*ontdekkingen (vernieuwingen) delen 
*Controleren/borgen van afspraken en eventueel bijstellen 

 

  

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. 

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  
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aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Zoek bij jullie verdere ontwikkeling als daltonschool naar de juiste 
begeleiding die past bij de ontwikkelingen van de KGB van nu! 
 

actie Begeleiding zoeken 

uitvoerenden Team 

tijdvak Schooljaar 2017-2018: 4 bijeenkomsten 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Saxion 

toelichting Hoe kunnen we ons verder ontwikkelingen als daltonschool: 
*instructies (op maat) verbeteren 
*Taak- en doelgerichtheid nog meer bevorderen en verder 
uitwerken (inzetten op meer eigenaarschap) 
*Rekenen, spelling en taal aanpassen op onze visie 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 


