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Visitatie lidscholen  
Nederlandse Dalton Vereniging 

 
 
 
 
 

Zie handleiding visitatie lidscholen 
(Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) 

 

 

Naam school  OBS Het Kompas 

Adres                                   Meester Jonkerpad 1 

Postcode en plaats  2461 BS  Ter Aar 

E-mailadres school  schoolleider@hetkompasteraar.nl  

Schoolleider  José Hazelaar  

  

Daltoncoördinator   

Aantal groepen/ klassen (VO)   

Aantal leerlingen 135 

Populatie (PO)/ schoolsoort (VO)   

Aantal leraren 9 

In bezit van Daltoncertificaat ja 

Bezig met Daltoncursus  nee 

Nevenvestigingen nee 

Stand van zaken inspectie Basis arrangement 

Visitatieteam  

Voorzitter  

Lid 1.  

Lid 2.  

Lid 3.  

Lid 4.  

Lid 5.  

Datum visitatie 24      - 11     - 2015 

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 
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niet van toepassing bij  1e licentieaanvraag 
 
 
 

Binnen het team één persoon de taak van Daltoncoördinator op zich laten nemen (taakbeleid) en 
deze persoon de regiobijeenkomsten voor coördinatoren laten bijwonen. De directeur geeft 
prioriteit aan het bijwonen van de regiobijeenkomsten voor directeuren. 

 
 
 

Wij hebben een Daltoncoördinator en zij gaat, samen met de schoolleider, naar de regiobijeen-
komsten. Verslagen en aanbevelingen vanuit deze bijeenkomsten worden besproken in het team 
tijdens een teamvergadering. 

 
 
 

De school kent een daltoncoördinator. Zij wordt gefaciliteerd binnen het taakbeleid. Ze is niet 
vrijgesteld van lesgeven.  

 
 
 

De ontwikkelingen op het gebied van werken met de taakkaarten verder uitbouwen en borgen. 
Hierbij denken we aan: 
Opnemen van Keuzewerk in de taakkaart. 
Wat lay-out betreft de weekkaart van 6,7, en 8 laten aansluiten op de weekkaart van groep 5. 
Aanbrengen van differentiatie m.b.t. niveau en tempo. 
Leerlingen vooraf hun werk laten plannen. 

 
 
 

Deze aanbevelingen zijn nu op orde. Je kunt dat terug vinden op de weektaak. 
 

 
 
 

In plaats van keuzewerk kunnen kinderen een doel aangeven. In de praktijk komt het neer op doelen 
die betrekking hebben op vaardigheden. We hebben geen doelen gezien die leerstof gerelateerd 
zijn. We vinden het laatste wel wenselijk en we hebben daar een aanbeveling van gemaakt. 
De taakbrieven vertonen een doorgaande lijn. Daarin heeft de school een stap gemaakt. 
Differentiatie is niet op de taakbrieven terug te vinden. Deze is terug te vinden in de methodes.  
De differentiatie wordt mondeling gecommuniceerd. 
De kinderen maken een planning van hun werk. 

 
  

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 2. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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Structureel evalueren en reflecteren van het werk op de taakkaart met de leerlingen. 
 

 
 
 

Blijft een aandachtspunt, hier kom ik nog op terug bij punt 4 reflectie. 
 

 
 
 

Op de taakbrief is in alle groepen ruimte gemaakt voor reflectie. Deze ruimte wordt nog niet 
structureel gebruikt en ten volle benut. De stap die het team nu kan nemen is het ontwikkelen van 
een visie op reflecteren en hier mee gaan oefenen, inlezen en uitproberen.  Uiteindelijk ontwikkelt 
de school dan een eigen doorgaande lijn op het gebied van reflecteren.  
Het team heeft meerdere keren in het visitatieverslag gemeld, waar ze zich in moeten verbeteren. 
Dit duidt op een goede reflectieve houding van te team! 

 
 
  

aanbeveling 3. 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. 
 

 
 
 

Er is een doorgaande lijn aangebracht in de opbouw van de taak. In groep 2 drie taakjes per week  
en dat is verder uitgebouwd naar meer taakjes in groep 3 enzovoort. 
Het plannen van de weektaak begint nu al bij groep 5 
Er zijn structureel momenten ingebouwd om met de kinderen te evalueren over de taak die ze zijn 
aangegaan.  
Evaluatiemomenten staan op het rooster van de leerkracht. 

 
 
 

De leerlingen zijn verantwoordelijk voor het verwerken van hun taak. De doelen staan op de week-
taak. De kinderen kijken de taken door en schatten dan in, voor bepaalde taken, of ze de hulp van 
de leerkracht nodig hebben. Hier kunnen ze zich dan voor inschrijven. 
De kinderen bewaren werkjes waar ze trots op zijn in een portfolio. 
In de middagen wordt er thematisch gewerkt. De leerlingen hebben de ruimte om te kiezen wat ze 
willen gaan leren, doen, maken en met wie.  
De leerlingen hebben de mogelijkheid om op andere plekken in de school te werken. Hier is een 
systeem van komkaartjes voor ontwikkeld. De leerlingen zijn hieraan gewend en gaan verantwoor-
delijk met deze vrijheid om. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Dit is in orde op onze school. Je ziet dat terug op de taakbrief van de leerlingen en in de groeps-
plannen. 
 

 
 

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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De leerkrachten ontwikkelen zich in het loslaten van de leerlingen. De weektaak is voor alle leer-
lingen hetzelfde. De differentiatie komt voort uit de methodes. 
De leerkrachten gaan heel rustig en ontspannen met de leerlingen om. Dit komt heel prettig over. 
De instructies zijn over het algemeen op de hele groep gericht en niet op meerdere niveaus. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Op onze school zijn de leerkrachten geschoold Dalton leerkracht (op één leerkracht na). Wij vinden 
het belangrijk dat bovenstaande wordt nageleefd. Op onze school is vertrouwen hebben in elkaar en 
de leerlingen een belangrijke goed. Vooral het durven loslaten staat hoog in het vaandel. 

 
 
 

Je merkt aan alles, dat de leerkrachten vertrouwen hebben in de kinderen. De kinderen kunnen  
dit vertrouwen aan. De kinderen hebben naast hun weektaak, klassendiensttaken.  
De school stelt zich op als een lerende organisatie waar leerlingen en leerkrachten zich kunnen 
ontwikkelen naar hun mogelijkheden. 

 
  

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 6 

 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Op school hebben we de volgende zaken geregeld (zie ook Daltonhandboek): 
Maatjes 
Vragenkaartjes 
Blokjes 
Kompoppetjes 
Stoplichten 
Nakijktafels 
 
Al deze zaken zijn onderdeel om de zelfstandigheid van de leerlingen te bevorderen. 

 
 
 

De leerlingen gedragen zich zelfstandig. 
 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

T.a.v. punt 2.9, dat vind je terug door het werken met Ateliers en de Kieskast. 
 
Aanbevelingen t.a.v. de Kieskast zijn: 
Meer structuur aanbrengen in het noteren welke opdracht is gemaakt. 
Een administratieblad ontwikkelen voor de Kieskast. 
Afspraken maken over tijdsduur en aantal opdrachten/ spelletjes. 
Meer verscheidenheid aanbrengen op zowel cognitief, creatief en sociaal gebied. 

 
 

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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In alle groepen wordt het dagritme aangeven. Dit gebeurt heel verschillen en is niet altijd effectief. 
In de meeste groepen wordt niet aangegeven hoe lang (in kwartieren) een activiteit duurt. 
Zorg voor een eenduidig dagritme met een opbouw van groep 1/2 tot en met groep 8. 

 
 
 

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.  
 

 
 
 

Op onze school willen we graag dat leerkrachten zich ontwikkelen, zodat zij in staat het beste uit de 
kinderen en zichzelf te halen. 
Wat hebben de leerkrachten tot nu toe gedaan: 
Daltoncursus. 
Kanjertraining. 
Eén van de leerkrachten gaat de cursus “coaching voor Hoogbegaafde kinderen” volgen. 
Eén van de leerkrachten gaat de cursus “slimme kleuters” volgen. 
Daarnaast volgt er één leerkracht lessen op het gebied van ontwerpend leren. 
 
Allemaal zaken die ten goed komen aan de ontwikkeling van kinderen en leerkrachten. Waarbij  
de combinatie Dalton en Hoogbegaafdheid voor onze school  heel goed werkt. 
 

 
 
 

Je kunt zien, dat de kinderen gewend zijn zelfstandig te werken. Ze kunnen dit aan. Je ziet de 
kinderen aan verschillende taken werken. Ze kijken hun werk zelf na en weten om te gaan met 
uitgestelde aandacht. 
Het gebruik van het stoplicht is niet eenduidig en niet overal even helder. 
De daltonafspraken die in het daltonboek vermeld staan, zien wij ook terug in de groepen. 

 
  

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. 
 

 
 
 

Het samenwerken vind je terug in: 
De weektaak (samenwerkingsopdrachten, maatjeswerk). 
Het thematisch werken. 
Projecten. 
 
Aanbeveling: Het structureel inzetten van de verschillende coöperatieve werkvormen. 

 
 
 

De kinderen werken veel samen. Dat gaat op een organische manier. De kinderen hebben ook een 
vast periodiek maatje. In de middaguren werken de kinderen klassenoverstijgend samen aan 
projecten. Deze kunnen een wereldoriënterend, maar ook een creatief karakter hebben. 
We missen bij de instructies de inzet van coöperatieve werkvormen als middel om de instructie te 
versterken. John Hattie maakt in zijn boek Leren Zichtbaar Maken, dat coöperatieve werkvormen 
een grote toegevoegde waarde hebben om de opbrengsten te verhogen. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Op onze school werken we met de Kanjertraining en het Pestbriefje. We starten het schooljaar met 
het maken van afspraken binnen de groep. Dit doen we in samenspraak met de leerlingen, middels 
een coöperatieve werkvorm (placemat). 
De leerkrachten en leerlingen ondertekenen de afspraken. 
De afspraken hangen duidelijk zichtbaar in de groep. 

 
 
 

In de middaguren werken de kinderen klassenoverstijgend samen aan projecten. Deze kunnen een 
wereldoriënterend, maar ook een creatief karakter hebben. 
Binnen het team werkt men in werkgroepen samen. Dat heeft veel moois voortgebracht. 

 

3. Samenwerking  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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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.   
 

 
 
 

Op school zijn we trots op de leerlingenraad (sinds schooljaar 2014-2015). De leerlingenraad is een 
democratisch gekozen raad. Zij vormen de verbinding tussen leerlingen en leerkrachten. 
Eén keer per week komt de leerlingenraad bij elkaar om lopende zaken te bespreken en waar nodig 
actie te ondernemen. 
Een goed voorbeeld van wat de leerlingenraad tot stand heeft gebracht: 
Het uitbreiden van de bibliotheek met nieuwe boeken. 
Het organiseren van de leerlingenraad verkiezingen. 
Het organiseren van een klassenfeest voor groep 7-8. 
Het introduceren van de ideeën bus. 

 
 
 

De school kent een leerlingenraad. Het visitatieteam heeft een leuk gesprek met de leden ervan 
gevoerd. De raad wordt door de leerlingen gekozen. Vooraf aan de vergaderingen worden klassen-
vergaderingen gehouden, waarbij leerlingen onderwerpen kunnen aandragen. 
 

 
  

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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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. 
 

 
 
 

Er is een doorlopende leerlijn van gestuurde planning naar zelfstandig plannen. 
De kinderen kleuren de weektaak en de matrix af.  
 
Aanbevelingen:  
Aandacht besteden aan het reflecteren op de weektaak. 
Met de kinderen praten over de afgelopen planning en hen leren een nieuw leerpunt mee te nemen 
naar de volgende weekplanning.. 
Deze gesprekken inplannen op de weektaak 

 
 
 

Op de taakbrief is in alle groepen ruimte gemaakt voor reflectie. Deze ruimte wordt nog niet 
structureel gebruikt en ten volle benut. De kinderen zijn er nog niet aan gewend zichzelf steeds  
een spiegel voor te houden.  Hoe heb ik gepland? Hoe ben ik mijn taak gestart? Hoe heb ik eraan 
gewerkt? Hoe komt dat? Waar heeft dat mee te maken? Hoe was het resultaat? Hoe komt dat?  
Hoe voelde dat? Waar ben ik trots op? Wat wil ik graag verbeteren? Hoe ga ik dat aanpakken?  
Wat heb ik nodig? 
In het lesprogramma hebben gen reflectiemomenten gezien. 

 
 
 

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 zetten verschillende reflectiemethoden in. Er wordt wel gereflecteerd, maar niet 
structureel. 
 
Aanbeveling: Het structureel inzetten van coachgesprekken met als doel inzicht krijgen in: 
Wat een kind vindt van zijn/haar leerproces. 
Wat een kind nog wil leren. 
Knelpunten in zijn/haar leerproces. 
 

4. Reflectie  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Het team laat zelf een goede reflectieve houding zien, door zelf aan te geven waar de verbeter-
punten zitten. 

 
 
 

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. 
 

 
 
 

Aandachtspunt: Een doorgaande leerlijn ontwikkelen voor reflectie. 
 

 
 
 

Er is nog geen visie en doorgaande leerlijn ontwikkeld op het gebied van reflectie.  
 

 
  

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. 

 

 
 
 

Dit vind je terug in het klassenmanagement: 
Afkleuren van de taakbrief. 
Afkleuren van de matrix. 
Time-timers. 
Plannen. 

 
 
 

De leerlingen kleuren hun weektaak af, met of ze het doel hebben behaald. Mocht een leerling niet 
het doel hebben behaald, zou het moeten weten wat dan de mogelijkheden zijn, om het doel alsnog 
te behalen. 

 
 
 

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. 
 

 
 
 

Op onze school zie je dit in alle groepen terug. Leerkrachten bepalen van te voren welke doelen  
de kinderen moeten halen en daar wordt het leerstofaanbod op afgestemd (bijvoorbeeld verkorte 
instructie). 
Aan de hand van de methode en niet methode toetsen wordt gekeken of de kinderen hun doelen 
ook daadwerkelijk behalen. 
 
Aanbeveling: Op onze school willen we het lage en hoge orde denken ontwikkelen omdat we vinden 
dat dat belangrijk is om kinderen uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. 
 

 
 

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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Het visitatieteam vraagt zich af hoe effectief het afkleuren van de matrix is. 
Voor de leerkracht zou het inzichtelijk moeten zijn, welke leerlingen op de weektaak hebben 
aangegeven niet het doel van de les te hebben behaald, zodat hier extra interventies op gezet 
kunnen worden.  
Er kan nog extra aandacht geven worden aan de instructies, om meer effectief te zijn.  
Welke leerlingen moeten bij welke de instructie zijn, wat is het doel van de les, wat weten de 
kinderen al, welke instructie sluit aan op de zone van naaste ontwikkeling, welke instructievormen 
zijn effectief, begrijpen de leerlingen de uitleg, is het doel van de les gehaald, hoe weet/meet je dat? 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Ons onderwijs is zo georganiseerd dat we de kinderen de juiste ondersteuning kunnen bieden op 
het gebied van: 
Behalen van hun doelen. 
Aangaan van hun taak. 
Extra ondersteuning voor kinderen die hun doelen niet halen. 

 
 
 

Verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking en reflectie vergroten de effectiviteit van het 
onderwijs. Met verantwoordelijkheid en zelfstandigheid zit het goed. De reflectie kan sterker. Daar 
hebben we een aanbeveling voor gedaan. De instructies kunnen sterker worden door je als school te 
verdiepen in wat een instructie effectief maakt.  Zie ook de opmerking over John Hattie onder 
samenwerking. Dit hebben we in een aanbeveling verwerkt. 
 

 
  

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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6.1 De school werkt planmatig aan de daltonontwikkeling en beschrijft dit in een 
daltonbeleidsplan. 

6.2 De school geeft aan hoe de daltonontwikkeling wordt aangestuurd, bv. door een 
daltoncoördinator. 

6.3 De school draagt haar daltonidentiteit uit. (schoolgids, website, folders etc). 

6.4 De school heeft daltonscholing in het scholingsplan opgenomen. 

6.5 De school benut de daltonmogelijkheden van het gebouw.  

6.6 De school enquêteert regelmatig de leraren, de ouders en de leerlingen over de 
daltonontwikkeling en de kwaliteit van het daltononderwijs. 

6.7 De school is actief betrokken bij dalton-regioactiviteiten, waarbinnen zij 
vertegenwoordigd is. 

6.8 De leerlingen worden betrokken bij de daltonontwikkeling van de school. 

6.9 De ouders worden betrokken bij het ondersteunen van de dalton-ontwikkeling van de 
school. 

6.10 Het schoolbestuur ondersteunt de school in haar daltonontwikkeling. 
 

 
 
 

Dalton komt in ieder geval drie keer per jaar terug op de teamvergadering. We praten dan over 
onderwerpen waar we mee bezig zijn. Als er een besluit genomen is, wordt het Daltonhandboek 
aangepast en worden de aanpassingen vermeld in de nieuwsbrief en op de website. 
 
We zijn betrokken bij de regio activiteiten.  
 
Ouders staan positief t.o.v. het Daltononderwijs. Er is een duidelijke belangstelling bij nieuwe 
ouders in de onderbouw. Dalton wordt ook besproken op de MR vergaderingen. 
 
Het bestuur heeft toegestemd om te kijken of er extra middelen toegezegd kunnen worden m.b.t. 
het Keuzewerk. 
 
Aanbeveling:  
Ten aanzien van borging van de Daltonontwikkeling op onze school zijn we bezig met het 
ontwikkelen van een digitaal rapportfolio met daarop de Dalton Kernwaarden. 
 

 
 
 

De schoolleiding heeft een kijkwijzer ontwikkeld om de naleving van de daltongerelateerde 
afspraken na te gaan. 
In de schoolgids en op de website wordt nog gesproken over de drie daltonpijlers en nog niet over 

de vijf/zes kernwaarden van Dalton. De uitwerking van deze kernwaarden om dalton vorm te geven 

staan niet heel sterk in de schoolgids en op de website (inmiddels wordt er al wel over zes kern-

waarden gesproken, compliment!). 

6. Borging  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
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De school heeft veel ingezet in scholing in daltonvaardigheden. 
De school heeft een grote centrale ruimte (De Kom), waar kinderen zelfstandig kunnen werken. 
Het schoolbestuur vindt het prima, dat ze een daltonschool hebben, maar we hebben niet de 
indruk, dat ze zich sterk zal maken om deze identiteit in stand te houden. Juist in deze tijd heeft de 
school dat nodig, nu het ernaar uitziet dat de school in een fusie op zal gaan. 

 
 
 
 
 

De school kent naast de jaargroepen een parallelle groep voor hoogbegaafde leerlingen. Hiertoe worden 
ze door het bestuur gefaciliteerd. De school is in betrekkelijk korte tijd gegroeid van 54 naar 140 leerlingen. 
Er zijn leerlingen die 17 km van school wonen. Zij zijn van hun vorige school gehaald om op het Kompas in 
een groep voor hoogbegaafden onderwijs te volgen. Veel kinderen zijn hierdoor opgebloeid. 
De kinderen zijn vrij om hun eigen werkplek te kiezen. Ze maken veelvuldig gebruik van de vele computers 
die de school telt. 
Je merkt dat zelfstandigheid in het DNA van de school zit. 
Op de taakbrieven staan de doelen van de les vermeld. We zouden het sterker vinden, als deze  
ik-geformuleerd zouden zijn. 
Tijdens de middagen wordt er uitsluitend klassenoverstijgend gewerkt.  
Het team heeft meerdere keren in het visitatieverslag gemeld, waar ze zich in moeten verbeteren.  
Dit duidt op een goede reflectieve houding. 

 
 
 
 
 

Onderwerpen: 
 
Verkiezingen 
Wat is een daltonschool 
Ambassadeurschap 
Wat als je directeur zou zijn. 
De kwaliteit van de leerkrachten. 
Voorbereiding op het VO 
De kinderen gaven aan, dat het stoplicht te lang op rood blijft staan, zodat een kind niet om hulp kan 
vragen. Bovendien wordt dit middel niet eenduidig door de groepen ingezet. 

 
 
 
 
 

We hebben tijdens de lessen gesprekken met de leerkrachten gevoerd. Dit hebben we verwerkt in onze 
bevindingen die we elders in dit stuk hebben verwerkt. 

 
  

Uit de gesprekken met leerlingen 

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

 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 
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Onderwerpen: 
 
Schoolkeuze. 
Het aanbod voor hoogbegaafde kinderen. 
Imago en tevredenheid. 
Pedagogisch klimaat. 
De kernwaarden van dalton. 
Passend onderwijs. 

 
 
 
 
 

naam bestuurslid: Esther Simonis 

We hebben gesproken over haar taken en haar werkwijze. Haar kerntaak is onderwijskundig beleid. 
Verder: het belang van een daltonschool binnen de stichting. Het varieert het aanbod. Ze hecht meer aan 
de stroom Hogere Begaafdheid, die de school kent, dan aan dalton. 
Dat de school een daltonschool is, leidt niet tot een andere facilitering. 
Verder hebben we het over mobiliteit gehad. 

 
  

Onderwerpen: 
 

 De toekomst van de school: er komt een nieuw gebouw, waar meerdere scholen zich in zullen 
vestigen. Wordt het één school of kan Het Kompas zelfstandig als daltonschool voortbestaan. 
Directie en team hechten aan het daltonkarakter. 

 De totstandkoming van het verslag. Hierbij is het team betrokken geweest. 

 Het resultaat van de aanbevelingen. 

 De rol en facilitering van de daltoncoördinator en de communicatie met de directie. 

 Betrokkenheid bij de regio. Daar doen ze aan mee. 

 De instructievaardigheden van de leerkrachten. 
 

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met het bestuur 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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  ontwikkeling 
nr kernwaarden O V 
0 Realisering aanbevelingen vorige visitatie *  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 

 
  

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

beoordeling 
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Aanbeveling Omschrijving 
Nr. 1 We zien in alle groepen dat op de een of andere manier de structuur van de dag wordt 

getoond. We missen daar een eenduidige aanpak in. Maak een dagritme, die in de hele 
school herkenbaar is, waarbij de kinderen inzicht krijgen in instructiemomenten en de 
hoeveelheid beschikbare tijd. 

Nr. 2 Vergroot de eigenaarschap van de leerlingen door hen de mogelijkheid te bieden eigen 
leerdoelen te formuleren en hen daar buiten de reguliere leerstof om aan te laten 
werken. Hiermee kom je tegemoet aan de talenten van de kinderen. 

Nr. 3 Ontwikkel een duidelijke visie op reflectie en realiseer een doorgaande lijn daartoe.  
Zet dit in als middel om een betere werkhouding en hogere opbrengsten te behalen. 

Nr. 4 We zien dat de instructies effectiever kunnen. Dit kan gerealiseerd worden door het 
doel te benoemen, te modelen en het inzetten van coöperatieve werkvormen. 

Nr. 5 Er hoort een duidelijk samenhang te bestaan tussen de vijf kernwaarden (+ borging)  
van het Daltononderwijs. Zorg dat je in de schoolgids en op de website schrijft over de 
vijf kernwaarden. 

 
 
 
 

We zijn op een gastvrije manier ontvangen. We voelden ons welkom. De gesprekken, waaronder het 

nagesprek, hadden een plezierig karakter. De school staat open voor ontwikkeling en is trots op wat goed 

gaat. 

Het Kompas verdient een verlenging van de licentie voor vijf jaar. We hopen van harte, dat het Kompas 
over vijf jaar, na de fusie, nog steeds een stevige daltonschool is! 

 
 
 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

   

 
 
 
  

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

 

slotopmerkingen 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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We hebben de dag als erg positief ervaren. In het na gesprek werden ons de volgende goede zaken door 
het visitatieteam teruggegeven: 
 

 De sfeer op school is goed, ontspannen. 

 Prettige omgang met elkaar. 

 B-stroom sluit goed aan bij jullie onderwijsconcept, het bestuur geeft daarin ook veel 
ondersteuning. 

 Op de taakbrief staan de doelen waar de kinderen die les aan gaan werken. 

 Klassendoorbrekend werken is een geslaagd onderdeel van jullie onderwijs. 

 Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zie je goed terug bij de leerlingen. 

 Heel veel computers die intensief worden gebruikt. 
 
Wat betreft de bovenstaande aanbevelingen herkennen wij ons daar zeker in. 
Ik zal hieronder aangeven hoe wij hier aan gaan werken. 
 
Verder kregen we een aantal tips: 
 

 Zet de ik-doelen op de taakbrief. 

 Doelen behalen is belangrijker dan je werk af hebben. 

 Hang de doelen voor een nieuw blok duidelijk zichtbaar in de klas. 

 Maak afspraken over het stoplichtgebruik. 

 Werk met een stilte-muis en fluister-muis. 
 
Deze tips nemen we ter bespreking mee in de dalton vergaderingen en zullen we zeker ten uitvoer 
brengen. 
 
Tenslotte merken de leden van het visitatieteam op dat ze hopen dat wij over 5 jaar nog steeds een stevige 
Daltonschool zijn binnen Ter Aar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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) 

We zien in alle groepen dat op de een of andere manier de structuur van de dag 
wordt getoond. We missen daar een eenduidige aanpak in. Maak een dagritme, 
die in de hele school herkenbaar is, waarbij de kinderen inzicht krijgen in 
instructiemomenten en de hoeveelheid beschikbare tijd. 

actie We maken picto’s van de time-timer (per kwartier) en hangen die boven de 
dagritme kaarten van de kleuters en op het rooster van groep 3. 
Vanaf groep 4 zetten we de digitale tijden op het rooster. 

uitvoerenden Team 

tijdvak m.i.v. het nieuwe kalenderjaar (01-01-2016) moet het dagritme in iedere groep 
herkenbaar zijn. 

scholing/ externe 
ondersteuning 

n.v.t. 

toelichting  
 
 

aanbeveling 2. (letterlijk 

overnemen uit visitatieverslag) 

Vergroot de eigenaarschap van de leerlingen door hen de mogelijkheid te 
bieden eigen leerdoelen te formuleren en hen daar buiten de reguliere leerstof 
om aan te laten werken. Hiermee kom je tegemoet aan de talenten van de 
kinderen. 

actie Dit punt wordt door de Dalton coördinator, Suzanne van Leeuwen, ingebracht 
op de teamvergadering van 7 januari 2016. 

uitvoerenden Suzanne van Leeuwen, team, schooleider  

tijdvak Jan 2016- maart 2016 

scholing/ externe 
ondersteuning 

n.v.t. 

toelichting  
 
 

aanbeveling 3. (letterlijk 

overnemen uit visitatieverslag) 

Ontwikkel een duidelijke visie op reflectie en realiseer een doorgaande lijn 
daartoe. Zet dit in als middel om een beter werkhouding en hogere 
opbrengsten te behalen. 
 

actie Een visie ontwikkelen op reflectie en een doorgaande lijn hierin ontwikkelen. 

uitvoerenden Team en schoolleiding 

tijdvak Jan 2016-jan 2018 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Een teamcursus reflectie doen bij Glenda Noordijk van Daltonadvies uit Delft 

toelichting Aangezien dit een aanbeveling is die wat moeilijker te realiseren valt, vragen we 
hierin graag hulp van Glenda. Zij kan ons zeker helpen bovenstaande binnen 2 
jaar te realiseren. 

 
 
 
 
 

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  
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aanbeveling 4. (letterlijk 

overnemen uit visitatieverslag) 

We zien dat de instructies effectiever kunnen. Dit kan gerealiseerd worden door 
het doel te benoemen, te modelen en het inzetten van coöperatieve werk-
vormen. 

actie Dit punt wordt door de Daltoncoördinator ingebracht op de teamvergadering 
van 24 maart 2016 

uitvoerenden Daltoncoördinator, Team en schoolleiding 

tijdvak Maart 2016-juni 2016 

scholing/ externe 
ondersteuning 

n.v.t. 

toelichting  
 

aanbeveling 5. (letterlijk 

overnemen uit visitatieverslag) 

Er hoort een duidelijk samenhang te bestaan tussen de vijf kernwaarden  
(+ borging) van het Daltononderwijs. Zorg dat je in de schoolgids en op de 
website schrijft over de vijf kernwaarden. 

actie De 6 kernwaarden op de website zetten en beschrijven. Heb borging ook 
meegenomen in deze. 

uitvoerenden Schoolleiding 

tijdvak December 2015 en juni 2016 (voor de nieuwe schoolgids) 

scholing/ externe 
ondersteuning 

n.v.t. 

toelichting Op de website heb ik reeds de 6 kernwaarden genoemd en beschreven. Deze  
6 kernwaarden zullen ook  in de schoolgids van 2016-2017 worden beschreven. 

 
 
 
 
 
 

Ondertekening  school en 
visitatievoorzitter voor gezien 


