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niet van toepassing bij  1

e
 licentieaanvraag 

 
 
 

Maak het geven van instructies en lessen transparant op de taakbrief en/of planbord: wat, 
wanneer, tijdsduur, voor wie bestemd, verplicht of vrijwillig, zodat de leerlingen, leer-
krachten ( en ouders) inzicht hebben in de tijd waarin de leerlingen hun taakwerk kunnen 
plannen. De taakbrief dan inrichten als: 

 Planningsinstrument 

 Instrument voor reflectie 

 Instrument voor controle 

 
 
 

We hebben de taakbrieven aangepast. Ook hangt er in ieder lokaal een planbord waarop 
verschillende zaken vermeld zijn. 
 
 
 

De mogelijkheid voor eigen inbreng van de leerlingen kan o.i. nog worden uitgebreid naar 
meer leerlinggestuurd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Alle leerlingen zijn en voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen werk, planning 
materialen en werkplek. Dit stimuleren en leren wij de leerlingen vanaf het begin dat zij bij 
ons op school komen. Heb je ergens mee gewerkt of gespeeld, dan ruim je dat op een 
goede manier op. Het helpen opruimen van spullen van een ander of voor een ander is een 
normale zaak. Samen werken we aan een rustige en schone werkomgeving. Iedere week 
hebben er 2 leerlingen klassendienst. 
 
 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

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

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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In groep 1 en 2 werken we met het planbord. Wij leren en begeleiden de leerlingen om zelf 
de verantwoording te nemen bij het maken van de taken. De taken worden zo klaargezet 
door de leerkracht dat ze zelf hiermee aan de slag kunnen, ze weten waar ze de materialen 
kunnen vinden. De kinderen plannen hun werk aan het begin van de week door een 
magneet op te hangen in de dagkleur. Wanneer ze klaar zijn hangen ze er een magneet 
naast, zodat de leerkracht weet dat het werk klaar is. 
 
Groep 3 werkt met een dagplanning op het bord met daaronder de weekopdrachten die zij 
met dagkleurmagneten plannen. Zie planbord groep 1 en 2. In het voorjaar, wanneer het 
leesonderwijs op voldoende niveau is, gaat groep 3 over op een papieren dagtaak die de 
overgang vormt tot de taakbrief van groep 4. 
 
In groep 4 plannen de leerlingen de weekopdrachten 2x in de week. Aan het eind van groep 
4 leren we de leerlingen plannen voor de hele week. Vanaf groep 5 plannen de leerlingen 
op maandag de weekopdrachten voor de hele week en ze plannen keuzewerk.   
 
Leerlingen die het aankunnen om de leerstof te verwerken zonder instructie van de leer-
kracht, krijgen het vertrouwen dat zij direct aan het werk kunnen. Wanneer blijkt dat lessen 
niet voldoende beheerst worden, moeten leerlingen alsnog de instructie volgen of krijgen 
zij een korte uitleg om zo verder fouten te voorkomen. Daarnaast hebben enkele leerlingen 
een verrijkingsmap. Ook dit werk wordt gepland op hun taakbrief.  
 
Op de taakbrief is ook ruimte voor eigen opdrachten. Leerlingen vullen deze maandags, bij 
het plannen van de taakbrief, in. De eigen opdrachten worden veelal door de leerkracht 
bedacht. Zo kunnen leerlingen die moeite hebben met automatiseren bijvoorbeeld iedere 
dag 10 minuten rekensprint doen of extra oefenen op de computer.  
 
Vanaf groep 4 is er een opbouw bij het nakijken van het eigen werk. Het nakijkmateriaal ligt 
op een vaste plek. Bij een afgesproken aantal fouten (mede afhankelijk van het door het 
kind gestelde doel) wordt het werk bij de leerkracht ingeleverd. Weet de leerling wat er 
fout is gegaan dan kan hij zelf gelijk de opdracht verbeteren. Wanneer de leerling zelf het 
idee heeft dat hij niet heeft begrepen wat er mis is gegaan, dan kan hij contact leggen met 
de leerkracht en wordt er besproken waarom het niet is gelukt. Opdrachten die zelf na-
gekeken moeten worden staan op de taakbrief aangegeven met een potloodje. 
 
 
 

De kinderen op school krijgen genoeg ruimte om hun werk te plannen.  
 
In bovenstaande schoolreactie en ook in de praktijk is zichtbaar dat de kinderen op de 
taakbrief ruimte krijgen voor eigen opdrachten. Deze opdrachten worden echter 
voornamelijk door de leerkracht bedacht. Echte verantwoordelijkheid kan een leerling pas 
dragen wanneer de opdracht echt een eigen opdracht wordt, bedacht en uitgevoerd door 
de leerling. Uiteraard mogen we hierin gemiddeld van een leerling uit de onder- of 
middenbouw minder verwachten dan een leerling uit de bovenbouw. De mate van sturing 
(leerkrachtsturing, gedeelde sturing, leerlingsturing) verschilt daarmee per bouw, per 
leeftijdsgroep.  

bevindingen  visitatieteam 
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De leerlingen op OBS Leemvoort stellen zich zichtbaar verantwoordelijk op voor de 
omgeving waarin zijn werken, leren en spelen. Hierin is het gevoel van samen verantwoor-
delijk zijn (alle leerlingen samen) voelbaar in school.  
 
 
 

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. 

 

 

 
 

De leerkrachten willen in eerste instantie coaches en begeleiders van de leerlingen zijn.  
De leerkracht heeft een belangrijke rol in het begeleiden van leerlingen in hun vrijheid en 
verantwoordelijkheid. Dit doen ze onder andere door grenzen aan te geven en regels af te 
spreken met de leerlingen en met leerlingen in gesprek te blijven hierover.   
 
Onze leerlingen krijgen veel vrijheid in het plannen van hun taken, het kiezen van een 
werkplek etc. Wij hebben het vertrouwen in de leerlingen dat zij weten hoe ze met deze 
vrijheid om moeten gaan. De leerkracht houdt natuurlijk wel in de gaten hoe dit gaat. 
Mocht de leerkracht bijvoorbeeld zien dat het geplande werk vaak niet af is, er teveel 
fouten in het werk zitten of een kind met andere dingen bezig is dan gepland, dan gaat de 
leerkracht met de leerling een kindgesprek aan.   
Soms wil het dan voorkomen dat een leerling tijdelijk wat minder vrijheid krijgt en hier 
meer begeleiding bij nodig heeft.   
 
Er is aandacht voor de leerlingen die meer begeleiding nodig hebben en voor hen die meer 
aankunnen. Naast de verlengde en verkorte instructies, kunnen de eigen opdrachten op de 
taakbrief hier sturing aan geven. 
 
 
 

Zie aanbeveling 2.: 
 
“Breid de daltonwerktijd uit.  
 
Creëer in het weekrooster meer momenten waarop de leerlingen eigenaar worden van hun 
onderwijs.  
 
Creëer mogelijkheden waarin kinderen deeleigenaar zijn van hun eigen leerproces: 
momenten waarop in een sfeer van gedeelde sturing leerlingen een keuze hebben in het 
volgen van een instructie en in welke mate.  
 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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Creëer een mogelijkheid waarin een leerling in staat is zelf in te tekenen op en aan te geven 
dat zij in aanmerking willen komen voor respectievelijk pre-teaching, standaard instructie, 
verlengde instructie of geen instructie.” 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

Door de normen en waarden die wij als team hanteren is er een sfeer van vertrouwen, 
openheid en veiligheid in onze school. Er is altijd iemand, die je kunt vragen als je hulp 
nodig hebt. We hebben wat voor elkaar over en zijn naast onze schoollevens ook in elkaar 
geïnteresseerd als mens. Het team voelt veilig en vertrouwd.  
 
Door als leerkrachten iets voor elkaar over te hebben is dit voor de leerlingen ook normaal. 
Als je het niet met elkaar eens ben dan praat je met elkaar over problemen of onenigheid. 
We dragen gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de school. Dit betekent dat je kinderen 
die niet tot jouw groep behoren ook aanspreekt op hun gedrag. Bij voorkeur positief. Alles 
op school: spelen, leren en werken staat in het teken van de brede algemene vorming van 
iedereen. De bereidwilligheid om elkaar te helpen is aanwezig, wat ook uitgesproken wordt 
door alle collega’s. Eventuele problemen binnen een groep worden gezien als een gezamen-
lijk probleem en als zodanig benaderd en behandeld.  
 
Wij durven te veranderen. Scholing is daar een vanzelfsprekend onderdeel van. Soms door 
opleiding of cursus van een van de collega’s, soms praktisch op iets waar we tegen aanlopen 
door een kundige collega of door teamscholing. Je kunt jezelf ontwikkelen als individu 
(cursussen, opleiding, onderzoeken), maar ook als team blijven wij ons ontwikkelen.  
 
Samen maken wij de school. Iedereen is verantwoordelijk en draagt zijn steentje bij. Dit is te 
zien in de sfeer de betrokkenheid binnen de school. Onder de leerkrachten, de stagiaires, de 
ondersteuners, de vrijwilligers, de ouders en leerlingen.  
We streven naar openheid en gedragen verantwoordelijkheid. Binnen deze veilige 
omgeving is voor een ieder groei mogelijk.   
 
 
 

Een cultuur van vertrouwen is duidelijk merkbaar op school. Deze cultuur is zichtbaar in de 
goede mate van samenwerking die de kinderen laten zien. Het gehele contact tussen de 
kinderen in de klassen, in de centrale werkruimte, en schoolbreed is bijzonder aangenaam 
te noemen. De rust in school is een thema waarin de cultuur van vertrouwen duidelijk 
merkbaar is. 

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. 
 

 
 
 

Doordat de leerlingen in een combinatiegroep zitten, heeft de leerkracht niet continu tijd 
en aandacht voor de leerling. De leerlingen weten goed hoe ze een probleem kunnen 
oplossen zonder hulp van de leerkracht. Vanaf groep 3 hebben de leerlingen allemaal een 
uitgestelde aandacht-blokje. Deze kunnen ze gebruiken om aan te geven hoe ze willen 
werken en of ze hulp nodig hebben. Die hulp kunnen ze krijgen van andere leerlingen 
(vooral als de leerkracht in een andere groep bezig is) of van de leerkracht.  
 
Aan het begin van de week plant een leerling zijn eigen taken. Dan overlegt hij ook met zijn 
maatje wanneer ze de samenwerkingsopdrachten gaan maken. Deze worden vaak in de hal 
uitgevoerd. De leerlingen weten hoe ze daar moeten werken.  
 
De leerling kan op het planbord zien wanneer hij instructie krijgt van de leerkracht. De 
overige tijd kan worden besteed aan het maken van de taken.  
 
De leerling kijkt vervolgens zelf de taken na (afhankelijk welke taak, welke groep) en kleurt 
zijn taak dan af op de taakbrief. Wanneer er teveel fouten in de taak zitten of er is nog iets 
niet helemaal duidelijk, kan de leerling hiermee bij de leerkracht komen. 
 
 
 

De leerlingen kunnen goed zelfstandig werken. Ze krijgen de ruimte (onontbeerlijk in 
combinatiegroepen) om zelfstandig te werken aan hun weektaak.  
De leerlingen waren in de gesprekjes goed in staat uit te leggen hoe ze zelfstandig werken: 
welk werk ze eerst maken en waarom en hoe ze te werk gaan. De leerlingen weten goed 
welke werkhouding er van hen wordt gevraagd tijdens het werken in de klas of in de 
centrale werkruimte. De leerlingen hebben laten zien dat ze zelfstandig en gestructureerd 
aan de hand van de weektaak kunnen werken. 
 
  

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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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. 

 

 
 
 

De leerkracht creëert een omgeving waarin de leerling zoveel mogelijk zelfstandig kan 
werken. In de klas zorgt de leerkracht ervoor dat alles een vaste plaats heeft waardoor 
leerlingen zelf altijd weten waar iets ligt en ze dit kunnen pakken zonder daarvoor bij de 
leerkracht te hoeven komen. Ook zorgt de leerkracht ervoor dat de leerling weet wat hij 
moet doen. 
 
De leerkracht zorgt ervoor dat het dagritmepakket (gr. 1-2-3) of planbord (overige groepen), 
dat voor in de klas hangt, iedere ochtend wordt ingevuld. Dit zorgt ervoor dat kinderen een 
duidelijk beeld van de dag krijgen en hier in het plannen van hun werk rekening mee 
kunnen houden. Op het planbord staan de instructiemomenten met de leerkracht vermeld. 
De overige tijd kan de leerling besteden aan het maken van de taken. 
 
Door te werken met het uitgestelde-aandachtblok is de leerkracht niet de hele tijd aan-
spreekbaar voor de leerlingen. Wij vertrouwen er op dat de leerlingen in staat zijn om zelf 
kleine problemen zelfstandig op te lossen of te wachten (terwijl ze doorgaan met ander 
werk) tot de leerkracht zijn of haar hulprondje door de groep loopt. Hierdoor is de leer-
kracht in staat tijdens het zelfstandig werken aandacht te besteden aan hulpgroepjes. 
 
 
 

Een taakgerichte sfeer, evenals een goede organisatie en de aanwezigheid van opdrachten / 
taken is aanwezig. Kinderen kunnen de ruimte die zij krijgen om zelfstandig te opereren 
goed benutten. Het stimuleren van de eigen initiatieven van de leerlingen en de ruimte 
scheppen voor het benutten van eigen talenten van leerlingen door de leerkrachten mag 
verder uitgebouwd worden. Dit aspect hebben wij in slechts geringe mate kunnen 
constateren. 
 
 
 

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.  

 

 
 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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De leerkrachten werken met veel passie en zorg in hun groep. Er is veel onderling overleg 
over kinderen en zo maken we gebruik van elkaars kwaliteiten.  
 
Op het gebied van nascholing krijgt het team voldoende mogelijkheden. In de functione-
ringsgesprekken, die jaarlijks plaatsvinden, komt dit ook aan de orde. Maar neem je zelf een 
initiatief dan wordt dit zeker gewaardeerd en krijg je alle ruimte, mits passend binnen het 
budget. 
 
Doordat we een klein team hebben, krijgt iedereen veel taken. Aan het begin van het jaar 
worden deze taken verdeeld en wordt daarbij rekening gehouden met de voorkeuren van 
een ieder.  
 
Ook weten we bij welke teamleden we terecht kunnen als we meer willen weten op het 
gebied van dyslexie, zorg, muziek en cultuur, dalton etc. Wanneer een van de collega’s wat 
nieuws te melden heeft over een eerder genoemd thema, neemt de collega het initiatief 
om dit tijdens een bouw- of teamvergadering bespreekbaar te maken.  
  
Voor expressie wordt er door de collega van de midden- en bovenbouw een rooster 
gemaakt en gekeken welke hulp we hoe kunnen inzetten. Hierbij wordt onder andere 
gekeken naar beschikbare hulp van stagiaires, directrice of hulpouders. Daarna wordt er 
gekeken naar de voorkeuren. Ieder kiest een techniek die bij hem past en verzint daar voor 
de verschillende groepen een lessenserie bij. 
 
 
 

Het team maakt gebruik van elkaars talenten. School heeft een cultuurcoördinator met veel 
ervaring in en affiniteit voor m.n. muziekonderwijs. Er is een leerkracht gespecialiseerd in 
dyslexie. Die kennis wordt in het team gedeeld. Ook is er een leerkracht bedreven in digitale 
lessen, ook deze kennis wordt in het team gedeeld. 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
  

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

3. Samenwerking  

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Het kunnen samenwerken is van essentieel belang, niet alleen op schoolniveau, maar ook in 
de maatschappij. In het dagelijks leven moet een mens samen kunnen werken met anderen, 
die hij/zij niet altijd zelf heeft gekozen. Samenwerken is een werkwijze, waarbij kinderen 
elkaar aanvullen om zodoende een vraagstuk op te lossen of leren gezamenlijk een 
opdracht uit te voeren.  
Om samenwerking tussen de leerlingen te bevorderen hanteren we verschillende werk-
vormen en middelen.  
 
Coöperatief leren. 
Coöperatief leren leert kinderen op een respectvolle manier samen te werken door middel 
van verschillende werkvormen. Deze werkvormen bestaan uit didactische structuren die er 
voor zorgen dat ieder kind betrokken is en een bijdrage levert aan het proces. De leerlingen 
leren al in de kleutergroep de eerste werkvormen. De hoeveelheid werkvormen wordt 
uitgebreid naar mate het kind de diverse groepen doorloopt.  
 
Maatjessysteem 
In alle groepen wordt met het maatjessysteem gewerkt. Dit is in de kleutergroep te 
herkennen aan de maatjesflat, die op het planbord in de klas hangt. De namen staan op 
magneetkaartjes geschreven en worden iedere week door de leerkracht verwisseld. De 
kleuters en groep 3 voeren elke week een activiteit uit met een maatje. Vanaf groep 4 
schrijven de kinderen zelf op hun taakbrief wie hun maatje is voor die week. Ook deze 
maatjes worden vooraf met behulp van een roulatiesysteem door de leerkracht bepaald.  
 
Taakbrief  
Op de taakbrief staan, vanaf groep 4, activiteiten die de maatjes samen plannen en 
uitvoeren. Achter deze opdrachten staan 2 smileys. Maandags overleggen en plannen de 
maatjes wanneer ze deze opdrachten gaan maken.  
De school is ingericht op samenwerken. Door de brede, openslaande deuren tussen lokaal 
en hal, heeft de leerkracht voldoende zicht op de werkplekken buiten het lokaal. De 
kinderen kiezen hun eigen werkplek en houden zich aan de daar geldende regels. 
 
 
 

De leerlingen werken in de groep, maar ook groepsdoorbroken op uitstekende wijze samen, 
zowel in het klaslokaal als buiten het klaslokaal. De visitatiecommissie heeft kinderen op 
constructieve wijze zien samenwerken, waarbij de ene leerling echt gemotiveerd was om de 
andere leerling te helpen en andersom.  
 
De visiteurs waren onder de indruk van de open en respectvolle houding naar elkaar. 
Zonder gêne wisten de leerlingen die wij spraken tijdens een samenwerkingsopdracht te 
benoemen waar zij goed in waren, waar zij minder goed in waren en waar zij van elkaar te 
leren hadden. 
 
  

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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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. 

 

 
 
 

Doordat we een kleine school zijn en dus ook een klein team hebben, zijn wij vaak samen 
bezig om een activiteit vorm te geven. We zijn een betrokken team en collega’s stellen zich 
flexibel op om elkaar te helpen waar nodig.  
Teamvergaderingen hebben we ‘s avonds. Iedereen is hierbij aanwezig. Ook als het niet je 
werkdag is. Dit hebben we gedaan om elkaar samen vaker te zien en goede weloverwogen 
beslissingen te kunnen nemen.  
Expressie en Topondernemers wordt samen voorbereid. De krachten worden gebundeld en 
samen wordt er gekeken naar een invulling van deze lessen. 
Ook hebben we gezamenlijk pleindienst. Zo blijf je op de hoogte van wat er in andere 
klassen speelt. 
 
We gebruiken de methode SOEMO voor sociaal emotionele ontwikkeling. Hiermee maken 
we sociaal emotionele vraagstukken bespreekbaar. De methode wordt als handleiding 
gebruikt en de leerkracht kiest zelf welke les wanneer wordt gegeven. Dit is mede afhanke-
lijk van wat er op dat moment speelt in de klas. 
 
De leerkracht probeert iedere dag minimaal 1 coöperatieve werkvorm toe te passen bij 
verschillende vakgebieden. Iedere werkvorm heeft een magneetje voor op het planbord en 
deze wordt dan ook opgehangen op de dagplanning. 
 
 
 

De kracht van een klein team, zoals in bovenstaande schoolreactie genoemd, was voor de 
visiteurs goed zichtbaar. We hebben gezien dat tijdens het werken in school leerkrachten 
en leerlingen zich samen verantwoordelijk voelen. Door de kleinschaligheid van de school 
kennen de leerkrachten alle leerlingen van school. Dit maakt het aansturen van de leer-
lingen uit andere groepen makkelijker en prettiger. Dit was zichtbaar tijdens de visitatie. 
 
 
 

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.   
 

 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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Bij ons op school hangt een ontspannen, vrolijke en veilige sfeer. Van mensen van buitenaf 
(nieuwe ouders, collega’s van andere scholen etc.) krijgen we ook vaak te horen dat er rust 
is, ook al werken kinderen in de hal aan verschillende opdrachten.  
 
Kinderen durven elkaar en leerkrachten aan te spreken en samen voelen wij ons verant-
woordelijk voor de school. Het is niet vreemd om door een andere leerkracht of leerling uit 
een andere groep aangesproken te worden. Kinderen zijn ook gewend om sommige lessen 
in een andere groep te krijgen of gemixt te worden met kinderen uit een andere groep.  
Ook hulpouders die kleine groepjes kinderen begeleiden worden als gelijk aan de leerkracht 
beschouwd. Kinderen en ouders weten hoe ze met elkaar om moeten gaan.  
 
Betrokkenheid vanuit ouders, buurt en dorp is erg groot. Dit is onder andere te merken bij 
projecten, goede doelen en excursies. 

 
 
 

De visiteurs sluiten zich volledig aan bij bovengenoemde schoolreactie. De school ademt 
een sfeer van rust, samenwerken en samen willen werken, door alle leeftijdsgroepen heen. 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Op maandag plant de leerling zijn weekopdrachten. Dit wordt gedaan door 1 van de 2 
bolletjes te kleuren die voor de opdracht staat. Aan de hand van het bovenste deel van de 
taakbrief (dagplanning) kan de leerling zien wanneer er tijd is om aan de weekopdrachten 
te werken. Wanneer er een opdracht af is, wordt het 2e bolletje ook gekleurd. Het kan zijn 
dat de leerling de taak niet heeft gemaakt op de dag die van te voren was gepland. In 
gesprek met de leerkracht kan de leerling uitleggen waarom de taak op een ander moment 
is gemaakt.  
Na de instructie geven kinderen zichzelf een doel voor die les. Zij voelen zich hier 
verantwoordelijk voor omdat ze het aan het eind van de les bij de leerkracht moeten 
kunnen aantonen of het doel behaald is of niet. Wanneer het kind teveel fouten heeft en 
dus het doel niet heeft behaald, of wanneer het tussentijds al merkt dat het niet gaat 
lukken om het doel te behalen, vraagt hij de leerkracht om hulp.  

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

4. Reflectie  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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In groep 6 zijn we bezig met een experiment bij rekenen. De kinderen maken voor ieder 
blok een oefenblad. Op dit blad staan sommen die gelijk zijn aan het soort sommen op de 
toets. De kinderen maken dit oefenblad, kijken deze na en vullen daarna op een doelenblad 
in of ze de som al wel of nog niet beheersen. Iedere les wanneer er een toetsdoel wordt 
behandeld, pakken de kinderen het doelenblad er weer bij. Het is de bedoeling dat het kind 
aan het eind van die les kan aangeven dat het doel is behaald. Dit experiment is opgezet in 
de Dalton-intervisie groep en wordt op dit moment uitgevoerd in 1 groep van de Dalton-
coördinator. Iedere intervisie bijeenkomst wordt dit experiment geëvalueerd en eventueel 
bijgesteld. We hopen hier volgend jaar misschien mee te starten in de andere groepen.  
 
Aan het eind van de dag wordt de dag geëvalueerd aan de hand van 1 van de stellingen die 
voor op het bord hangen. 
 
 
 

Kinderen evalueren hun werk, alleen, samen, of in groepsverband op gezette tijden. Een 
belangrijk hulpmiddel op school is hierbij de zgn. evaluatieposter. 
 
Om een leerling echt eigenaar te maken van het eigen leerproces, moet een leerling de 
ruimte krijgen, fysiek en mentaal, om na te denken over hetgeen hij/zij heeft gedaan. Hoe 
heb ik gewerkt? Wat was mijn rol in een samenwerkingsopdracht? Hoe effectief ben ik met 
mijn tijd omgegaan? Hoe kan ik veranderen en verbeteren? 
Het visitatieteam beseft dat goed reflecteren voor kinderen bijzonder moeilijk is als men 
kijkt naar bovenstaande reflectievragen. Bewust nadenken over je eigen ontwikkeling, je 
eigen prestaties en over je vermogen tot samenwerken vraagt om jarenlange inoefening. 
 
Indicatoren 4.1 en 4.2 zijn zichtbaar in school, de indicatoren 4.3 en 4.4 behoeven 
ontwikkeling. 
 
 
 

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.  

 

 
 
 

Aan het eind van de dag evalueert de leerkracht met de groep. Hij kan dit op verschillende 
manieren doen. Hiervoor worden de stellingen gebruikt die voor in de klas op het bord 
hangen. Hoe dit wordt gedaan kan verschillen. Soms kan de leerkracht de leerlingen in 
tafelgroepjes laten evalueren, een stelling klassikaal bespreken of met een aantal kinderen 
individueel in gesprek gaan. De leerkracht gaat ook in gesprek over de samenwerking tussen 
twee maatjes. Hoe verloopt de samenwerking? Wat gaat er goed en wat kan er anders of 
beter?  

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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De directeur en de ib’er komen regelmatig een kijkje nemen in de klas. Daarnaast is er 3x 
per jaar een moment gepland waarop ze op klassenbezoek komen en er wordt gekeken 
naar doelen die in het jaarplan zijn opgenomen. Na afloop vindt er een evalueren en 
reflecterend gesprek plaats. Aan de hand daarvan kunnen nieuwe persoonlijke doelen 
worden opgesteld.  
 
Groepsplannen worden met de duo-collega’s geëvalueerd en eventueel besproken met 
andere collega’s en/of ib’er. Regelmatig vinden er leerlingbesprekingen plaats waarbij een 
deel van het team aanwezig is. 
 
 
 

Passage uit aanbeveling 1.: “Op dit moment vindt evaluatie plaats middels een poster aan 
het einde van de dag, af en toe tussendoor. Deze vorm van evalueren is zeer leerkracht-
gestuurd. Werk toe naar in ieder geval gedeelde sturing of verder (leerlinggestuurd) 
evalueren, op individueel- en groepsniveau.” 
 
Na een verdieping te hebben aangebracht in het evalueren en het evalueren meer 
leerlinggestuurd te hebben gemaakt, kan een verdiepingsslag naar reflecteren worden 
gemaakt.  
 
 
 

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. 
 

 
 
 

De eerste vergadering van een nieuw schooljaar staat altijd in het teken van het jaarplan. 
Hierin staan de plannen en doelen voor het komende schooljaar of de komende school-
jaren. Tijdens deze vergadering worden oude doelen geëvalueerd en nieuwe plannen 
opgesteld.  
 
Dit schooljaar zijn we in bouwvergaderingen bezig geweest met het ontwikkelen van een 
doorgaande lijn voor de Daltonkernwaarde: reflectie. Zoals al eerder is aangeven evalueert 
iedere leerkracht dagelijks aan de hand van een aantal stellingen. We denken dat we dit nog 
kunnen uitbreiden en zijn hier dus ook nog mee bezig. 
 
 
 

Passage uit aanbeveling 1.: “Reflecteren staat in de kinderenschoenen. De wens van het 
team is er om als team te reflecteren op het onderwijsproces, tevens om de kinderen hierin 
de komende jaren meer mogelijkheden in en ruimte voor te geven.” 
 
 
 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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Het visitatieteam ziet dat de school een stap heeft gemaakt richting reflecteren, middels de 
‘tussenstap’ van evalueren. Op teamniveau wordt met elkaar gesproken over de onderwijs-
inhoudelijke ontwikkeling van de school. Plannen worden geavaleerd en bijgesteld tot 
nieuwe plannen. Een volgende stap van kijken naar het eigen gedrag en hoe van elkaar te 
kunnen leren, moet in de toekomst gezet worden. De school wil hier graag mee aan de slag.  
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

Wij stimuleren leerlingen om zichzelf realistische doelen te stellen. Iedere instructie is daar 
weer aandacht voor. Het kind voelt zich hierdoor verantwoordelijk en doet ook erg zijn best 
om het doel te behalen.  
 
De eigen opdracht op de taakbrief zorgen ervoor dat een leerling effectief bezig is met een 
leerdoel waarin hij nog moet groeien. De leerling kiest en plant zelf wanneer hij hiermee 
bezig is en welke hulp hij daarbij nodig heeft. Dit kan bijvoorbeeld zijn: een maatje die helpt 
met de flitssommen, een computerprogramma om spelling te oefenen of een leerkracht die 
een opdracht overhoort.  
 
Er vindt altijd verlengde en verkorte instructie plaats. Waardoor de leerlingen een instructie 
krijgt die past bij zijn capaciteiten. 
 
 
 

Het visitatieteam heeft de leerlingen zelfstandig door de school zien bewegen, in de klas-
lokalen of in de gemeenschappelijke ruimte. Deze kinderen hadden takentijd. Kinderen 
maken zichtbaar een eigen keuze in waar te werken en waar de geleerde stof extra in te 
oefenen of te verwerken. Kijkend naar de werkhouding van de kinderen en de wijze waarop 
de kinderen taakgericht te werk gaan, lijken de kinderen effectief met hun tijd om te gaan.  
 
  

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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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. 

 

 
 
 

Binnen de thema’s werken de leerkrachten van de kleutergroepen vanuit doelen. Dit zorgt 
ervoor dat de leerlingen op eigen niveau kunnen werken. We differentiëren zoveel mogelijk 
in de kleutergroep door te werken met variatie in vraagstelling en het aanbieden van taken 
op niveau. Ook in de andere groepen staan de doelen iedere les weer centraal.  
 
Doordat we te maken hebben met combinatiegroepen van 3, heeft de leerkracht een 
strakke planning. In de praktijk houdt dit in dat de instructies kort en bondig zijn zodat er 
naast de basisinstructie ook ruimte is voor de verlengde instructies. Coöperatieve werk-
vormen zorgen voor efficiënte en afwisselende activiteiten tussen de instructies door.  
 
Na iedere cito toets, worden nieuwe groepsplannen opgesteld. De resultaten van de toets 
zijn een evaluatie op het oude plan en de beginsituatie voor het nieuwe plan. De resultaten 
van leerlingen die onvoldoende scoren worden geanalyseerd. Ook wordt er gekeken naar 
de beschermende en belemmerde factoren in de groep en per leerling. Dit wordt in het plan 
verwerkt. Na iedere methodetoets kijkt de leerkracht of er dingen moeten worden aange-
past in het plan. 
 
 
 

Aanbeveling 3 is voornamelijk gericht op de indicatoren betr. effectiviteit op leerkracht-
niveau. De aanbeveling in het kort: “Vergroot de effectiviteit bij instructiemomenten. Het 
terugbrengen van het aantal instructiemomenten vergroot de zgn. takentijd, de momenten 
waarop kinderen in de ‘vrije ruimte’ kunnen werken.” Kijkend naar de hierboven specifiek 
omschreven indicatoren is de meeste winst te behalen op 5.7 en 5.9. 
 
 
 

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.  

 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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Binnen het team zijn er afspraken gemaakt om te zorgen voor een doorgaande lijn binnen 
de school. Iedereen maakt op dezelfde manier de groepsplannen, iedereen weet wat er in 
het Daltonboek staat en houdt hier ook rekening mee in de dagelijkse praktijk etc.  
 
Op dit moment is er op woensdag een leerkracht “extra”. Zij neemt zorgleerlingen dan 
apart en verleent hen dan extra instructie en oefening.  
Op dinsdag is er iemand van Berkel-B aanwezig om leerlingen met een dyslexieverklaring te 
begeleiden.  
 
Regelmatig vinden er leerlingbesprekingen plaats met logopedisten, orthopedagogen en 
schoolmaatschappelijk werkers.  
 
Om alles overzichtelijk te houden, noteren wij alle leerlinggegevens in Parnassys. 
 
 
 

In het verlengde van de bevindingen van het visitatieteam bij de indicatoren betr. 
effectiviteit op leerkrachtniveau is deel twee van aanbeveling 3 hier van toepassing. 
 
“Instrumenten die hiertoe mogelijkheden zouden kunnen bieden: 
 
Groepsplan jaarklasgroepsdoorbroken opstellen. 
Compacten en verrijken. 
Pre- en remedial teaching. 
Tutor- en maatjesleren.” 
 
Met name bij de indicatoren 5.11 en 5.13 is winst te behalen.  
 
  

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. 
 

 
 
 

3 jaar geleden is de vorige Daltoncoördinator naar een andere school gegaan. In schooljaar 
2013/2014 heeft een collega haar taak overgenomen. Sinds dat schooljaar bezoekt zij 
namens de school de DON-bijeenkomsten. In schooljaar 2014/2015 wilde zij de Dalton-
coördinatoren-cursus gaan volgen maar vanwege onvoldoende aanmeldingen kon deze 
cursus helaas niet doorgaan.  
De Daltoncoördinator heeft in deze 2 jaar een “teamscholing” gegeven, het Daltonboek 
herschreven het visitatieverslag uitgewerkt en naar de Dalton-intervisie momenten met 
collega Daltoncoördinatoren geweest. Nu is het belangrijk om te kijken welke taken daar 
nog meer bij komen en deze vast te leggen in het Daltonboek 
 
1x per jaar vindt er een informatieavond voor nieuwe ouders plaats. Deze ouders krijgen 
dan informatie over De Leemvoort en ook zeker over Dalton. Er is een flyer van de school 
waarin Dalton wordt uitgelegd. Ook op de site is informatie te vinden over Dalton. 
 
 
 

De school is actief betrokken bij de regiobijeenkomsten. De school doet moeite om 
informatie en kennis te halen en te brengen. De directeur en daltoncoördinator spelen een 
voorname rol in het brengen en halen van kennis en deze inzetten in het schoolteam. 
 
Het gebouw is een uitermate geschikt gebouw voor het daltononderwijsconcept. Het team 
maakt goed gebruik van de centrale middenruimte in school, door de leerlingen gedurende 
de hele dag te laten werken in deze ruimte.  

6. Borging  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
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Belangrijk is om schoolafspraken, zoals bij het voeren van zgn. kindgesprekken, goed op te 
nemen in een afsprakendocumenten, de uitvoer van deze afspraken regelmatig te 
bespreken, te monitoren en eventueel bij te stellen. Hiermee bewerkstellig je een goede 
borging.  
 
Een grotere rol kan worden weggelegd voor zowel ouders als leerlingen bij het bedenken, 
vormgeven en uitvoeren van daltonactiviteiten, maar ook bij het ontwikkelen en onder-
steunen van de daltonontwikkeling op school. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Wat in het gesprek met de leerlingen meteen duidelijk werd, was het sterke sociaal- emotionele 
klimaat op school. Van pesten is geen sprake, aldus de leerlingen. Alle groepen zijn combinatie-
groepen, daarmee zitten de leeftijdscategorieën in school door elkaar. Zowel in de klas, als bij het 
werken op de gang, als bij het buitenspelen is het de normaalste zaak van de wereld dat kinderen 
van verschillende en soms uiteenlopende leeftijden met elkaar spelen, met elkaar werken, en 
elkaar helpen. 
 
De kinderen zijn gecharmeerd van het idee een zgn. leerlingenraad vorm te geven. Ze geven aan 
dat ze af en toe een ‘klus’ krijgen van de directeur waarvoor zij de verantwoordelijkheid mogen 
dragen. Zaken als het organiseren van een schoolfeest, maar ook educatieve activiteiten vinden 
de leerlingen een goed idee. 
 
 
 
 
 

Zie overige delen van dit visitatieverslag. 
 
  

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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Ouders geven als eerste aan blij te zijn met de wijze waarop leerlingen op school leren plannen en 
zelfstandig te werken. Ouders zijn van mening dat dit later in de maatschappij belangrijke 
vaardigheden zijn.  
 
De saamhorigheid onder de leerlingen is groot, volgens de ouders. Dit grote saamhorigheids-
gevoel werd ook door de leerlingen van school aan de visiteurs benadrukt. 
 
Een aantal kleine ‘casussen’ wordt besproken, waaruit blijkt dat het team van school snel in staat 
is om op de zorg van ouders betreffende hun kinderen in te spelen. De lijntjes tussen de ouders 
en leerkrachten en directeur zijn kort, het contact is laagdrempelig.  
 
Ouders geven aan dat zij scholing van het personeel erg belangrijk vinden. Dit komt overeen met 
wat het team ook belangrijk vindt, aldus de constatering van de visiteurs. 
 
Profilering van de school is volgens de ouders een punt waarin de school zich sterker kan en moet 
ontwikkelen, gezien het verloop van het LLN-aantal. Ouders leveren er graag een bijdrage aan om 
in de buurt bekend te maken dat OBS Leemvoort een hele leuke en goede school is. 
 
  

In het gesprek wordt een aantal belangrijke zaken besproken, van invloed op de school- en 
daltonontwikkeling: 
 
De school heeft de afgelopen jaren personele wisselingen gekend. In een klein team is dat van 
grote invloed op de ontwikkeling van de school. 
 
Reflectie is een pijler die de school de komende jaren sterk wenst te ontwikkelen. Het hele team 
zal hier een rol in spelen.  
 
De daltoncoördinator wil zich de komende jaren verder scholen en bekwamen als dalton-
coördinator. 
 
Het vormgeven van een LLN-raad heeft de afgelopen jaren weinig behoefte en draagvlak gekend.  
Wel zijn er gedurende een schooljaar kleine activiteiten waarbij leerlingen uit de bovenbouw 
extra verantwoordelijkheden krijgen. 
 
De kindgesprekken die in het verleden op school met kinderen werden gevoerd, zijn nu met de 
vormgeving van de combigroepen, (tijd)organisatorisch moeilijker mogelijk te maken. De 
gesprekken zijn op een laag pitje geraakt en de afspraken hieromtrent zijn wat weggezakt. De 
directeur en de daltoncoördinator spreken de behoefte het kindgesprek weer in ere te herstellen. 

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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naam bestuurslid: Frans Stieber (directeur/bestuurder) 

Het gesprek met de directeur/bestuurder heeft zich gekenmerkt door het bespreken van de 
onderwerpen personeel, leerlingenaantal school, onderwijskundige visie school en toekomst 
school. 
 
Dhr. Stieber geeft aan dat de school het de afgelopen jaren ‘niet makkelijk’ heeft gehad met de 
personele wisselingen. Stabiliteit, ook op het domein personeel is erg belangrijk voor een school. 
Hij gunt het team deze stabiliteit. 
 
Dhr. Stieber geeft aan het wenselijk te vinden om ouders een keuze te geven in het kiezen van 
een school en een bijbehorend onderwijskundig concept. Tegelijkertijd brengt de terugloop van 
het leerlingenaantal in school en in de regio een spanningsveld met zich mee, waarbij de keuze 
voor een goede school de keuze voor een specifiek onderwijskundig concept overstijgt. 
 
Hoe de toekomst voor de school, met name door de ontwikkelingen van het leerlingenaantal op 
school en in de regio er de komende jaren uit komt te zien, is moeilijk in te schatten.  
 
 
 
 

  ontwikkeling 

nr kernwaarden O V 
0 Realisering aanbevelingen vorige visitatie *  X  
1 Vrijheid in gebondenheid / Verantwoordelijkheid en 

vertrouwen 
 X  

2 Zelfstandigheid  X  
3 Samenwerking  X  
4 Reflectie  X  
5 Effectiviteit- doelmatigheid  X  
6 Borging   X  

* niet van toepassing bij licentieverlening 

  

Uit de gesprekken met het bestuur 

beoordeling 
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 Advies Criteria 

 Licentie verlenen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde. 

 Over twee jaar versnelde visitatie 
voor licentieverlening 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden 

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

x  Licentie voor vijf jaar verlengen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie  

 Over twee jaar versnelde visitatie  
(bij de vijfjaarlijkse visitatie) 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie 

 Licentie intrekken Na versnelde visitatie twee of meer onvoldoende 
kernwaarden inclusief realisering aanbevelingen 
vorige visitatie 

 
  

Advies aan het bestuur van de NDV 
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Aanbeveling Omschrijving 

Nr.1 Reflectie 
Maak reflectie zichtbaar op een wijze waarbij de kinderen periodiek (liefst 
dagelijks) kunnen reflecteren. Doe dit (zie aanbeveling 1 vorige visitatie) bij 
voorkeur op de taakbrief.  
 
Op dit moment vindt evaluatie plaats middels een poster aan het einde van de 
dag, af en toe tussendoor. Deze vorm van evalueren is zeer leerkrachtgestuurd. 
Werk toe naar in ieder geval gedeelde sturing of verder (leerlinggestuurd) 
evalueren, op individueel- en groepsniveau. 
 
Reflecteren staat in de kinderenschoenen. De wens van het team is er om als 
team te reflecteren op het onderwijsproces, tevens om de kinderen hierin de 
komende jaren meer mogelijkheden in en ruimte voor te geven. 

Nr. 2 Vrijheid in gebondenheid 
Breid de daltonwerktijd uit.  
 
Creëer in het weekrooster meer momenten waarop de leerlingen eigenaar 
worden van hun onderwijs.  
 
Creëer mogelijkheden waarin kinderen deeleigenaar zijn van hun eigen 
leerproces: momenten waarop in een sfeer van gedeelde sturing leerlingen een 
keuze hebben in het volgen van een instructie en in welke mate.  
 
Creëer een mogelijkheid waarin een leerling in staat is zelf in te tekenen op en 
aan te geven dat zij in aanmerking willen komen voor respectievelijk 
preteaching, standaard instructie, verlengde instructie of geen instructie.  
 
“Kinderen kunnen alles zelfstandig, behalve waar ze hulp nodig hebben.” 

Nr. 3 Effectiviteit 
Vergroot de effectiviteit bij instructiemomenten. Het terugbrengen van het 
aantal instructiemomenten vergroot de zgn. takentijd, de momenten waarop 
kinderen in de ‘vrije ruimte’ kunnen werken.  
 
Instrumenten die hiertoe mogelijkheden zouden kunnen bieden: 
 
Groepsplan jaarklasgroepsdoorbroken opstellen. 
Compacten en verrijken. Start is gemaakt. 
Pre- en remedial teaching.  Verder uitbouwen. 
Tutor- en maatjesleren. Verder uitbouwen. 
 
“Hebben de kinderen geen instructie nodig, doe het dan niet.” 

Aanbevelingen die met een plan van aanpak opgenomen 
worden in de schoolreactie 
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Naast bovenstaande drie aanbevelingen voor de komende schooljaren, geeft het visitatieteam de 
school graag een aantal tips. Deze tips kennen, waar de aanbevelingen wel een verplichtend 
karakter kennen, geen verplichtend karakter. De tips: 
 
Zorg voor een goede informatievoorziening over de kwaliteit van daltonschool OBS Leemvoort, 
daarmee over de onderwijsinhoudelijke kwaliteit en ontwikkelingen van de school.  
 
Geef de leerlingen de ruimte om meer verantwoordelijkheden te dragen in activiteiten die op 
leerlinge/schoolniveau plaatsvinden. Geef de leerlingen meer ruimte om inspraak te hebben. 
 
Etaleer de parels van de school, profileer op kwaliteit. Laat de buurt zien dat OBS Leemvoort een 
goede basisschool is. Maak de ouders van school hier deeleigenaar van.  
 
Het visitatieteam bedankt het team van OBS Leemvoort voor het openstellen van de school, 
daarmee voor het tonen van vertrouwen aan het visitatieteam.  
Het visitatieteam zal zich een aantal zaken goed herinneren: 
 
De natuurlijke rust in de school. 
De collegiale sfeer in het team. 
De zeer goede sfeer tussen de leerlingen onderling. 
Een gebouw zeer geschikt voor daltononderwijs, met een grote centrale werkruimte. 
De positieve en enthousiaste ouders die wij hebben gesproken. 
 
 
Tijdens het gesprek met een aantal leerlingen van school gaf een leerling, op de vraag wat zij het 
meest zou gaan missen van deze school na groep 8, als antwoord: “als ik op een andere school 
zit, zal ik het allermeest de kinderen van school missen, niet alleen mijn klasgenoten, maar ook 
de andere kinderen, waar ik fijn mee heb gewerkt en gespeeld.” Volgens de commissie is deze 
uitspraak kenmerkend voor de school. 
 
 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

 
 

  

 

  

Slotopmerkingen 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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De visitatie hebben we als plezierig en leerzaam ervaren. Vooraf werd het werken aan het 
visitatierapport al als zeer leerzaam en prettig ervaren. Het geeft leuke discussies en gesprekken. 
Ook zorgt het er voor dat je de puntjes op de i zet. 
De gesprekken op de dag zelf hebben we ook positief ervaren. Het geeft altijd weer stof tot 
nadenken, maar wat vooral erg fijn is, is dat het beeld wat wij zelf van onze school hebben ook 
door anderen opgemerkt wordt. Wij zijn namelijk trots op de sfeer, enthousiasme van  de 
leerlingen en het grote saamhorigheidsgevoel  op school. 
Jammer is dat je, blijkt later, niet alles hebt kunnen bespreken wat je had moeten bespreken. 
Knap is dat de visiteurs in zo’n korte tijd een school zo goed weer kunnen geven. 
Een aantal dingen moeten we nog goed overdenken: kunnen/willen we dingen zo doen als de 
visiteurs ons als tip hebben meegegeven. Dit geeft natuurlijk gelijk weer leuke stof om met elkaar 
in het gesprek te gaan over (ons) Daltononderwijs. 
Tot slot: We zijn trots op onze school en zijn blij dat we een Daltonschool zijn! 
 

  

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) 

Reflectie 
Maak reflectie zichtbaar op een wijze waarbij de kinderen periodiek 
(liefst dagelijks) kunnen reflecteren. Doe dit (zie aanbeveling 1 vorige 
visitatie) bij voorkeur op de taakbrief.  
 
Op dit moment vindt evaluatie plaats middels een poster aan het einde 
van de dag, af en toe tussendoor. Deze vorm van evalueren is zeer 
leerkrachtgestuurd. Werk toe naar in ieder geval gedeelde sturing of 
verder (leerlinggestuurd) evalueren, op individueel- en groepsniveau. 
 
Reflecteren staat in de kinderenschoenen. De wens van het team is er 
om als team te reflecteren op het onderwijsproces, tevens om de 
kinderen hierin de komende jaren meer mogelijkheden in en ruimte voor 
te geven.  

actie Onze eerstvolgende studiemiddag gaat over reflecteren en kind-
gesprekken. 

uitvoerenden Team. 
tijdvak Schooljaar 2015/2016, een woensdagmiddag.  

scholing/ externe 
ondersteuning 

Naast de scholing halen we ook informatie uit de intervisiegroep en de 
Daltonbijeenkomsten om dit vorm te geven. 

toelichting We gaan in het schooljaar 2015/2016 een studiemiddag kindgesprekken 
volgen en leggen daarbij een koppeling met reflectie. 
Dit item komt steeds, na de studiemiddag en de afspraken die daar uit 
voortvloeien, terug op de teamvergadering. Via groepsbezoeken en 
voortgangsgesprekken volgen we de leerkrachten. We denken dat we 
door middel van structureel kindgesprekken te voeren, veel winst 
kunnen behalen op de kernwaarde reflectie. 

 
 

aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Vrijheid in gebondenheid 
Breid de daltonwerktijd uit.  
 
Creëer in het weekrooster meer momenten waarop de leerlingen 
eigenaar worden van hun onderwijs.  
 
Creëer mogelijkheden waarin kinderen deeleigenaar zijn van hun eigen 
leerproces: momenten waarop in een sfeer van gedeelde sturing 
leerlingen een keuze hebben in het volgen van een instructie en in welke 
mate.  
 
 
 
 
 

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  
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Creëer een mogelijkheid waarin een leerling in staat is zelf in te tekenen 
op en aan te geven dat zij in aanmerking willen komen voor respectieve-
lijk preteaching, standaard instructie, verlengde instructie of geen 
instructie.  
 
“Kinderen kunnen alles zelfstandig, behalve waar ze hulp nodig hebben.” 

actie Vooraf toetsen bij rekenen. 
uitvoerenden Team. 

tijdvak Schooljaar 2015/2016. 
scholing/ externe 
ondersteuning 

Uit de intervisiegroep en de Daltonbijeenkomsten halen we informatie 
die we gebruiken om dit vorm te geven. 

toelichting We maken dit schooljaar een start met het vooraf toetsen van de reken-
toets. Kinderen en leerkrachten zien waar de valkuilen zitten, maar ook 
waar ze al goed in zijn. We willen toe naar een keuze-instructie, waarbij 
kinderen voor een groot gedeelte zelf de keuze hebben om deel te 
nemen aan een instructie. De leerkracht bepaalt aan de hand van “wat er 
toe doet”-doelen welke instructie verplicht is voor iedereen. 
We gaan dit uitbreiden in de loop der jaren naar andere vakken. 

 
 

aanbeveling 3. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Effectiviteit 
Vergroot de effectiviteit bij instructiemomenten. Het terugbrengen van 
het aantal instructiemomenten vergroot de zgn. takentijd, de momenten 
waarop kinderen in de ‘vrije ruimte’ kunnen werken.  
 
Instrumenten die hiertoe mogelijkheden zouden kunnen bieden: 
 
Groepsplan jaarklasgroepsdoorbroken opstellen. 
Compacten en verrijken. 
Pre- en remedial teaching. 
Tutor- en maatjesleren. 
 
“Hebben de kinderen geen instructie nodig, doe het dan niet.” 

actie Onderzoekend onderwijs / onderzoekende houding/onderzoekend leren 
vergroten, verrijkingsmappen uitbreiden 

uitvoerenden Team, bovenschoolse expert wetenschappelijk onderwijs. 

tijdvak Start maken in schooljaar 2015/2016. 
scholing/ externe 
ondersteuning 

We hebben als team reeds een scholing gehad over onderzoekend 
onderwijs.  

toelichting We hebben al verrijkingsmappen, maar nog niet op alle leervakken. 
Compacten doen we met rekenen en taal. 
Volgend schooljaar gaan we beginnen met onderzoekend leren. Dat 
passen we toe op de zgn. lessen 3 van Wereld in Getallen. Ook gaan we 
dit gebruiken bij Topondernemers (gebeurt beiden groepsdoorbrekend 
en onderzoekend).  
Tutor-leren passen we toe bij lezen, maar willen dit meer gaan 
uitbreiden. 
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Daarbij vinden we dat deze aanbeveling veel raakvlakken heeft met 
aanbeveling 2. We zien aanbeveling 2 vooral als leerlinggedrag en 
aanbeveling 3 als leerkrachtgedrag. We willen toe naar meer leerling 
gestuurde instructies en lessen. De leerkracht probeert de projectlessen 
van rekenen los te laten van de methode en dit via onderzoekend leren 
door de kinderen te laten ervaren en onderzoeken. Hiermee vergroot je 
de effectiviteit van de les en is de instructie van de leerkracht beperkt.  

 
 
 
 

Ondertekening  school en 
visitatievoorzitter vo0r gezien 
Ondertekening  school en 

visitatievoorzitter voor gezien 


