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De Daltonvisie van Markenhage moet meer dan nu het geval is leidend worden bij alles 
wat je doet. 

 
 
 

In het schooljaar 2013-2014 is de onderwijs ontwikkelgroep aan de slag gegaan met de 
formulering van een nieuwe onderwijsvisie voor Markenhage. Deze onderwijsvisie is geënt 
op de kernwaarden van dalton- en cultuuronderwijs. Het personeel heeft tijdens twee 
bijeenkomsten in genoemd schooljaar input geleverd voor deze onderwijsvisie en ook het 
uiteindelijke resultaat is aan het personeel voorgelegd, voordat de visie door de 
schoolleiding werd vastgesteld. De nieuwe onderwijsvisie vormt de basis voor het 
schoolplan 2014-2018, dat als bijlage is toegevoegd.  
In het schooljaar 2014-2015 is vervolgens de Daltonwijzer voor docenten ontwikkeld. Op 
basis van de vijf kernwaarden is in beeld gebracht welk gedrag van een daltondocent in de 
lessen en in de daltonuren verwacht mag worden. Deze Daltonwijzer is een praktische 
uitwerking van de onderwijsvisie en biedt handvatten voor docenten om kritisch te kijken 
naar het eigen handelen voor de klas. Ook deze Daltonwijzer is in samenspraak met het 
personeel opgesteld en is in november 2015 aan het personeel gepresenteerd. Docenten 
hebben de mogelijkheid om met de Daltonwijzer te reflecteren op de eigen werkwijze. 
Docenten worden uitgenodigd om hier ook met elkaar over te spreken en bij elkaar in de 
les te kijken. Uiteindelijk zal de Daltonwijzer onderdeel worden van de gesprekscyclus. 
Na de onderwijsvisie en de Daltonwijzer voor docenten volgt dit schooljaar de Daltonwijzer 
voor leerlingen. Wat verwachten wij van een leerling op onze daltonschool en hoe helpen 
we de leerling bij de ontwikkeling van de dalton-vaardigheden? 
De afgelopen jaren is ingezet op het neerzetten van de visie en het vertalen van de visie 
naar de onderwijspraktijk. Daarbij komen we er steeds meer achter dat we op veel 
onderdelen al best op een manier werken die voldoet aan de uitgangspunten van 
daltononderwijs, maar dat we ons dit niet altijd even goed realiseren en ons beleid te 
weinig expliciteren. De Dalton-kernwaarden zijn voor steeds meer collega’s leidend, maar 
zeker nog niet voor iedereen. De nieuwe gesprekscyclus binnen de stichting zullen we 
daarom gebruiken om ook op die plek nadrukkelijker met de collega’s te kijken naar en te 
spreken over het daltongehalte van de lessen.  
Binnen de mogelijkheden van het huidige gebouw wordt op verschillende manieren vorm 
gegeven aan Dalton onderwijs. Zeker in de daltonuren werken veel leerlingen in tweetallen 
of kleine groepjes op de gang, een aantal lokalen is ingericht op werken in groepjes of juist 
meer zelfstandig werken en ook in de mediatheek kan er in groepjes of individueel gewerkt 
worden. In de plannen voor de vernieuwbouw is voorzien in daltonwerkplekken en met de 
aanschaf van Googlechromebooks is een eerste stap gezet om breder in de school aan de 
slag te gaan met ICT. Hiermee verwachten we ook op dit punt weer een stap in de 
positieve richting te zetten m.b.t. het daltononderwijs op Markenhage. 

 
 
 
 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 
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Markenhage baseert haar bestaansrecht aan drie onderdelen: dalton, cultuur en het 
bieden van kansen aan de leerling. 
De identiteit wordt de komende periode uitgewerkt aan de hand van de 
daltonkernwaarden. Markenhage is en wil een daltonschool zijn, die volop in ontwikkeling 
is. Vanuit het gedachtengoed van Simon Sinek start een organisatie met het waarom? De 
startvraag is dus: waarom is Markenhage een daltonschool?  
Ons advies is om deze vraag gezamenlijk te beantwoorden. Daarna volgen het Hoe en het 
Wat. 
Ons advies: positioneer je als daltonschool en neem in je strategisch fundament op dat je 
daltonschool met een missie (bestaansrecht) en visie (waar gaan we voor?) bent.   
Neem daarin zeker ook de onderdelen cultuur en kansen mee.  
Durf te kiezen! 

 

 
 
 
 

Zorg voor draagvlak voor deze Daltonvisie en stuur vanuit deze visie de 
onderwijsontwikkeling krachtig aan door alle leden van de schoolleiding. De nieuwe 
samenstelling van de schoolleiding biedt hiervoor een kans. Zorg daarbij voor adequate 
scholing en ondersteuning van de vernieuwde schoolleiding, bijvoorbeeld door hierbij een 
beroep te doen op collega schoolleiders van andere daltonscholen. Maak gebruik van een 
duidelijke gesprekkencyclus en stel per docent haalbare doelen zodat iedereen 
meebeweegt in de door de schoolleiding gewenste richting. 

 
 
 

In de afgelopen vier jaar zijn er opnieuw veel wijzigingen in de samenstelling van de 
schoolleiding van Markenhage geweest. Begin 2014 is de functie van conrector onderwijs 
in ere hersteld; vrijwel op hetzelfde moment is een nieuwe rector aan de slag gegaan. De 
nieuwe conrector heeft o.a. als opdracht gekregen stevig werk te maken van het dalton-
gehalte op Markenhage, maar tegelijkertijd ook te werken aan verbetering van de 
onderwijsrendementen. Dit laatste was zeer urgent, daar de vwo-afdeling de beoordeling 
onvoldoende had gekregen van de inspectie. Het jaar 2014 is hierdoor vooral opgegaan 
aan het op orde krijgen van het onderwijsrendement met als positief resultaat een 
voldoende beoordeling van de inspectie tijdens haar laatste bezoek in november 2014. In 
die periode heeft de focus vooral op effectiviteit en borging gelegen. Het vwo-team is aan 
de slag gegaan met een meer persoonlijke aanpak van de leerlingen (hulp op maat) en 
heeft ingestoken op reflectie op product (vooral door foutenanalyse van toetsen) en op 
proces (middels een terugblik op het functioneren van een leerling in een periode). In 2015 
is Dalton schoolbreed weer steviger aangepakt, o.a. middels enkele studiemiddagen. 
Sinds januari 2015 is met de komst van een nieuwe afdelingsleider vwo de schoolleiding 
weer op volle sterkte: één rector, twee conrectoren, vier afdelingsleiders. In 2015 heeft de 
nieuwe schoolleiding erg ingezet op onderlinge samenwerking, o.a. met begeleiding van 
een externe adviseur / coach; dit traject zal in 2016 nog verder lopen.  
Drie van de vier afdelingsleiders volgen momenteel de APS-training voor leidinggevenden 
op een daltonschool. Deze afdelingsleiders bouwen in hun intervisiegroepen nauwe 
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contacten op met enkele collega’s van Roncalli in Bergen op Zoom en zijn voornemens dit 
ook na afloop van de training voort te zetten. Voor de training van onze nieuwe docenten 
zijn we de samenwerking aangegaan met het Dalton lyceum Barendrecht. Twee nieuwe 
collega’s volgen daar dit schooljaar de training die in Barendrecht is opgezet samen met 
collega’s van Helen Parkhurst in Almere en de Hogeschool van Utrecht. Ruim de helft van 
de docenten is de afgelopen tien jaar geschoold op daltongebied, o.a. via trainingen van 
het APS. De afgelopen vier jaar hebben deze trainingen geen vervolg gekregen, m.u.v. 
enkele docenten die de tweedaagse trainingen in Nunspeet hebben gevolgd. In het 
schooljaar 2016-2017 zullen daltontrainingen of trainingen op specifieke dalton-
kernwaarden wel in het, nog te ontwikkelen, scholingsplan opgenomen worden. 
Binnen de stichting waar Markenhage onder ressorteert, SKVOB e.o., wordt dit schooljaar 
gestart met een nieuwe gesprekscyclus (2015-2018). Markenhage neemt in deze cyclus 
de ruimte om te sturen op de Dalton-kernwaarden, waarbij de nieuwe visie en de 
Daltonwijzer voor docenten de uitgangspunten zullen zijn. Ook starten we op Markenhage 
dit jaar met beleidsrijke bevordering. Dit wil zeggen dat collega’s in aanmerking komen 
voor een benoeming in een LC- of LD-schaal nadat zij zich op een aantal 
onderwijskundige, pedagogische en/of organisatorische aspecten hebben ontwikkeld. Ook 
hierbij speelt de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de dalton-kernwaarden een 
belangrijke rol. 
Bovengenoemde zaken zijn mede ingezet om het draagvlak voor het daltononderwijs te 
versterken. Collega’s worden steeds nadrukkelijker aangesproken op het niet nakomen 
van gemaakte afspraken (bijvoorbeeld m.b.t. het maken van studiewijzers). 
Vrijblijvendheid wordt niet meer geaccepteerd en dit is steeds meer in het handelen van de 
leidinggevenden terug te zien. 
Tenslotte zij nog vermeld dat de banden met de scholen in de regio Zuidwester het 
afgelopen jaar stevig zijn aangehaald. Dit schooljaar komen de verantwoordelijken voor 
onderwijs van de vijf scholen in de regio Zuidwester vier keer bij elkaar om met en van 
elkaar te leren. Dit jaar willen wij onze docenten aanmoedigen om op elkaars scholen te 
kijken en good practices uit te wisselen. 

 
 
 

Markenhage heeft gekozen voor dalton en heeft een daltonwijzer ontwikkeld, die gebruikt 
wordt tijdens de gesprekken met medewerkers. De koers is uitgezet, men zit nog volop in 
de implementatie daarvan.  
Nog niet alle collega's dragen daltononderwijs uit, maar worden daar wel op 
aangesproken. Men zou dit zorgvuldig moeten doen en in dialoog met alle geledingen in 
de school, zodat het draagvlak verbreed en verstevigd wordt. 

 
 
 
 

Wacht niet op de nieuwbouw maar ga nu op basis van een duidelijke Daltonvisie met hele 
concrete ontwikkelpunten aan de slag. Richt je daarbij zowel op de vaklessen als op de 
invulling van de daltonuren. 
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Bij aanbeveling 1 en 2 is al uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkeling van de Daltonvisie en 
de borging hiervan. Graag zetten wij een aantal ontwikkelingen die de afgelopen jaren zijn 
ingezet nog eens op een rij: 

 De nieuwe onderwijsvisie van Markenhage is, in samenspraak met alle 
medewerkers, opgesteld en wordt momenteel stap voor stap ingevoerd. 

 De Daltonwijzer voor docenten is ook in samenspraak met alle medewerkers 
ontwikkeld en is in november aan het team gepresenteerd. Aspecten uit de 
Daltonwijzer worden toegepast in intervisie en zullen worden toegepast in de 
nieuwe gesprekscyclus. 

 School breed wordt er gebruik gemaakt van studiewijzers. Studiewijzers zijn via de 
ELO inzichtelijk voor leerlingen en ouders. 

 Het brug-team heeft een training determinatie gevolgd. Eén van de voorstellen die 
uit deze training volgt is het gebruik maken van rubrics om leerlingen op de 
ontwikkeling van hun (Dalton)vaardigheden te volgen. Ook is het brug-team gestart 
met leerlingen-zelfreflectie aan het einde van een rapportperiode. 

 Het havo-team heeft in november een eerste aanzet voor een 90-dagenplan 
gegeven. Het Daltongehalte in de lessen en Daltonuren staat hierbij centraal. Hoe 
geven we dit al vorm? Hoe benoemen we dit naar onze leerlingen? Hoe kunnen we 
dit verder verbeteren? Dit plan wordt in het voorjaar verder uitgewerkt. 

 Het mavo-team start na de voorjaarsvakantie met een pilot “verlengde schooldag” 
waarbij in eerste instantie ondersteuning en verdieping op de kernvakken en 
studievaardigheden wordt aangeboden. Het is de bedoeling om deze pilot de 
komende jaren verder uit te rollen en met een breed aanbod voor leerlingen te 
komen om hen langer aan de school te binden en in te zoomen op de kwaliteiten 
en behoeften van de leerlingen.  

 Het vwo-team heeft profielmiddagen en vakoverstijgende projecten georganiseerd 
en heet daarnaast ingezet op een breed aanbod  van verdiepingscursussen en –
mogelijkheden voor leerlingen (o.a. DELF, boekhouden).  

 
 
 

De afgelopen vier jaar zijn diverse projecten en pilots gestart. Deze aanbeveling wordt de 
komende periode uitgewerkt. De nieuwbouw wordt in januari 2017 gerealiseerd.  

 
 
 
 

Wij zien veel plannen op papier, maar te weinig zichtbaar daltongedrag van leerlingen en 
van docenten. Met name de vaklessen zijn voornamelijk docentgestuurd. Het effect van de 
gevolgde nascholing was niet of nauwelijks zichtbaar in de door ons geobserveerde 
lessen. Zorg voor borging van de uitvoering van hetgeen in de trainingen wordt geleerd. 
Maak hierbij gebruik van intervisie, video-opnames e.d. 

 
 
 

evaluatie school 
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De afgelopen jaren is er op meerdere studiedagen gewerkt aan het thema Dalton, vanuit 
verschillende invalshoeken (o.a. studiewijzer, daltontaak, intervisie, visie, daltonwijzer voor 
docenten). Dalton-nascholing heeft vooral op individuele basis plaats gevonden. Bij 
aanbeveling 2 is beschreven hoe in dit schooljaar op  verschillende niveaus in de school 
weer aan dalton-nascholing wordt gedaan. 
In het schooljaar 2014-2015 zijn we met een nieuwe afdelingsstructuur gaan werken en 
hebben de afdelingen daarbij meer autonomie gekregen. De afdelingsleiders hebben in 
hun afdelingsplannen concreet gemaakt waarmee ze aan de slag gaan, o.a. op het gebied 
van onderwijsontwikkeling. De afdelingsplannen voor het huidige schooljaar zijn als 
bijlagen meegestuurd. 
In het schooljaar 2015-2016 heeft het brugteam een training determinatie gevolgd met 
expliciete aandacht voor RTTI en daltonvaardigheden. Op individueel niveau zijn collega’s 
bij elkaar in de les gaan kijken en wordt er aan intervisie gedaan (binnen afdelingen, maar 
ook binnen secties) 

 
 
 
 

Gewenst daltongedrag is nog niet beschreven in competenties en ontwikkellijnen. Dit zou 
wel onderdeel uit moeten maken van het Plan van Aanpak daltonontwikkelingen 
Markenhage 2016-2020.  

 
 
 
 

Tijdens de daltonuren komen niet alle kleuren tot hun recht. Veel rood (zelfstandig werken) 
en oranje (zelfstandig werken aan een vak met mogelijkheid tot vragen stellen). Rode 
daltonuren zijn comfortabel voor zowel docent (overzichtelijk toezicht houden) als voor de 
leerlingen (huiswerk maken op school). Maar Dalton kan zoveel meer uitdaging bieden en 
leerlingen prikkelen tot presteren. Leerlingen laten samenwerken vraagt veel van het 
organisatietalent van een docent. Zorg ervoor dat de docenten goed worden geschoold in 
samenwerkend leren, zodat dat onderdeel van daltononderwijs ook meer wordt ingezet als 
werkvorm in de school. 

 
 
 

Op Markenhage kennen we nog steeds de verdeling van daltonuren in kleuren. Het oranje 
daltonuur is een vakgebonden uur waarbij leerlingen gericht met een vak naar keuze aan 
de slag gaan; het groene daltonuur is gericht op samenwerking, in het rode daltonuur 
werkt een leerling in stilte aan een vak van eigen keuze, in het gele daltonuur is er ruimte 
voor praktijkvakken (culturele vorming) of praktijkonderdelen (practica voor biologie, 
natuur- en scheikunde) en er zijn ondersteuningsuren voor bepaalde vakken. Dit kan gaan 
om RET (o.a. Engels en wiskunde), waarbij de docent met een kleine groep leerlingen aan 
de slag gaat met re-teaching, om RT door onze remedial teacher of tutor-leren waarbij een 
bovenbouw leerling een onderbouw leerling op weg helpt. 
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Het aantal rode daltonuren is de afgelopen jaren teruggebracht ten gunste van de oranje 
daltonuren. Ook is er met de inzet van groot rood in de aula ( hier kunnen tot 70 leerlingen 
tegelijkertijd in stilte werken) voor gezorgd dat de druk op de overige daltonuren kleiner 
wordt. Dit neemt niet weg dat zeker bij de kernvakken (en vooral bij wiskunde) de oranje 
daltonuren overvol zitten. Voor dit probleem hebben we nog geen adequate oplossing 
weten te vinden. 
De afgelopen jaren is er in scholing niet specifiek ingezet op samenwerkend leren. Het is 
de bedoeling dit de komende jaren op te gaan pakken. Wel worden er steeds meer 
daltontaken gegeven waarbij de reguliere lesstof op een meer leerling gestuurde manier 
wordt aangeboden en waarbij de daltonkernwaarden nadrukkelijker aan bod komen, 
waaronder ook samenwerking. 
Het aanbod aan verdiepende / verrijkende activiteiten in de dalton-band is de afgelopen 
jaren sterk uitgebreid, o.a. met een debatclub, DELF (versterkt Frans), een cursus 
boekhouden en een plusprogramma voor opstroomleerlingen in klas 2. Dit leidt echter wel 
tot druk op de reguliere Daltonuren. We zijn nog zoekend naar een juiste balans in het 
reguliere en extra aanbod.   
Met het samengaan met twee andere scholen op de campus zal er in de bovenbouw havo 
/ vwo intensief samengewerkt gaan worden met een Vrije school en een Pleion-school. 
Voor Markenhage betekent dit naar alle waarschijnlijkheid een uitbreiding van de dalton-
band met zogenaamde Daltonblokken waarbij leerlingen een dagdeel met een project of 
verdiepende taak van een bepaald vak aan de slag zullen gaan.  

 
 
 

Een dubbele aanbeveling: de kleuren van de daltonuren en samenwerkend leren.  
Het laatste onderdeel is nog niet uitgewerkt in een ontwikkelingslijn.  

 
 
 
 

In de denktank zit een groep getalenteerde en gedreven docenten. Faciliteer deze groep 
en maak er een echte ontwikkelgroep van die samen met de schoolleiding planmatig werkt 
aan projecten die leiden tot meer variatie, projecten en uitdaging voor de leerlingen. 

 
 
 

De afgelopen jaren heeft de onderwijs ontwikkelgroep, bestaande uit leden van de 
verschillende afdelingen, gewerkt aan het opstellen van de nieuwe onderwijsvisie en de 
Daltonwijzer voor docenten. Dit jaar wordt de onderwijsontwikkeling over onderwerpen die 
de hele school aangaan meer vanuit de schoolleiding gestart en worden per onderwerp 
“onderwijsontwikkelaars” uit het team erbij gezocht die e.e.a. verder uitwerken. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van het nieuwe toets beleid. Verder vindt de 
onderwijsontwikkeling vooral op afdelingsniveau plaats. Een mooi voorbeeld van een 
initiatief dat door docenten is opgestart is de pilot ‘verlengde schooldag’ van de Mavo-
afdeling. Ook het aanbod van verdiepende cursussen in de Vwo-afdeling is uit initiatieven 
van docenten ontstaan. 
De ontwikkeling van een nieuwe campus bovenbouw (waarin een Vrije school, een Pleion 
school en een Daltonschool intensief gaan samenwerken) staat momenteel centraal.  
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Een groep betrokken medewerkers van de drie scholen is momenteel bezig zich te buigen 
over het onderwijsconcept voor deze vernieuwde bovenbouw en de organisatorische 
consequenties die dit heeft. Versterking van Markenhage Daltonprofiel is één van de 
onderdelen waaraan in de ontwikkeling van de nieuwe bovenbouw aan gewerkt wordt. 

 
 
 

Er is geen ontwikkelgroep Dalton actief. Wel zijn er docenten aangesteld als 
onderwijsontwikkelaars. Daltonontwikkeling wordt aangestuurd en verder ontwikkeld vanuit 
de afdelingen.  

 
 
 
 

Zorg ervoor dat bij het invullen van een volgende - tussentijdse -  zelfevaluatie veel meer 
mensen betrokken worden dan nu het geval is en zorg ervoor dat de samenstelling van de 
groep docenten waarmee wordt gesproken tijdens een volgende visitatie gevarieerder is: 
organiseer je eigen kritische feedback door ook "de horzels" en de kritische docenten 
hiervoor uit te nodigen. 

 
 
 

Deze zelfevaluatie is voor een groot deel samen met het team opgesteld. Tijdens een 
studiedag in november hebben alle docenten input geleverd voor de verschillende 
onderdelen van het verslag. Deze input is verwerkt in het eerste concept dat eind januari is 
voorgelegd aan vertegenwoordigers uit de secties, tijdens twee “gesprekken over 
onderwijs”, en ook aan de leerlingen- en ouderraad is voorgelegd.  Met de feedback uit 
deze gesprekken is het definitieve verslag opgesteld dat, na bespreking in de 
schoolleiding, is vastgesteld. 
Op de visitatie dag zullen ook de meer kritische docenten gevraagd worden in het 
docentenpanel plaats te nemen. 

 
 
 

Dit is gerealiseerd. We vragen ons wel af, of leerlingen betrokken zijn bij de zelfevaluatie. 
Beschrijf in de zelfevaluatie de huidige situatie in plaats van de indicatoren. Wat zie je aan 
dalton (kernwaarden)? En waar wil Markenhage m.b.t. deze kernwaarden naar toe? 
 

 
 
 
 
 

Nodig over twee jaar enkele collega schoolleiders uit om als critical friends te kijken of het 
veranderingsproces concreet in gang is gezet. Bij een volgende visitatie moet het niet 
blijven steken in plannen maar moeten echt concrete verbeteringen zichtbaar zijn: meer 
variatie in werkvormen, meer uitdaging voor de leerling, meer gedeelde sturing en meer 
vormen van samenwerkend leren. 
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Wij hebben de afgelopen jaren geen critical friends uit het Daltonnetwerk op onze school 
uitgenodigd, maar hebben wel met critical friends van o.a. School aan Zet en het VO-raad 
project Leren Verbeteren gereflecteerd op de veranderingen die op Markenhage zijn 
ingezet. Ervaringen van andere scholen binnen de Zuidwester zijn ingezet bij de 
ontwikkelingen op Markenhage. Collega-schoolleiders hebben feedback gegeven op de 
eerste versie van dit rapport. Op het niveau van de afdelingsleiders zijn, als gevolg van de 
APS-training, de banden met de afdelingsleiders van het Roncalli in Bergen op Zoom 
aangehaald en wordt er samengewerkt binnen een intervisiegroep. Op stichtingsniveau 
wordt dit jaar gestart met een interne collegiale visitatie. 
Tijdens een studiemiddag in maart 2015 is uitgebreid stilgestaan bij de aanbevelingen van 
de Dalton visitatie in 2012. De kern ligt naar ons idee in de laatste zin  van deze 
aanbeveling. Hiermee zijn onze docenten het afgelopen jaar aan de slag gegaan. In de 
sectie voortgangsgesprekken is Dalton een vast onderwerp, waarbij nagevraagd wordt in 
hoeverre de Dalton kernwaarden in de reguliere lessen zijn terug te vinden. Door meer 
met Daltontaken te werken en de omslag naar werken met weektaken, die wij dit jaar 
hebben gemaakt, wordt er steeds meer vorm gegeven aan de Dalton kernwaarden. 
Daarnaast is, zoals eerder vermeld, het aanbod aan uitdagend, verdiepend en 
ondersteunend onderwijs uitgebreid. Dit vindt voor een deel plaats in de Daltonband (o.a. 
debatclub, DELF, boekhouden), voor een deel onder de les (dit jaar starten we met 
Cambridge, er zijn profielmiddagen voor het VWO georganiseerd) en voor een deel na 
schooltijd ( Goethe, EYP, MAS en in februari is de mavo-afdeling gestart met een pilot 
verlengde schooldag waarin ondersteuning wordt geboden op kernvakken en 
studievaardigheden). Samenwerkend leren krijgt o.a. gestalte in de Daltontaken. Dit jaar is 
er ook ingezet op samenwerking bij het maken van het profielwerkstuk door de 
examenleerlingen aan te moedigen dit in tweetallen te doen. De stap naar meer leerling 
gestuurd onderwijs is dit jaar mede gezet door school breed met studiewijzers te gaan 
werken die zijn opgebouwd uit week- of periodetaken. De leerling wordt zo steeds meer 
regisseur van het eigen leerproces. 

 
 
 

Er zijn geen kritische vrienden uitgenodigd, maar er wordt met verschillende 
(dalton)scholen actief samengewerkt. 
Het visitatieteam van 2012 zegt: 'Bij een volgende visitatie moet het niet blijven steken in 
plannen maar willen wij echt concrete verbeteringen zien: 
- meer variatie in werkvormen 
- meer uitdaging voor leerlingen 
- meer gedeelde sturing 
- meer vormen van samenwerkend leren. 
De verbeteringen zijn in ontwikkeling en aan de implementatie wordt gewerkt.’ 
 

 
  

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 leerling krijgt steeds meer de regie over het eigen leerwerk. De afgelopen jaren is er bij 
veel vakken al gewerkt met studiewijzers, meestal opgedeeld in weektaken. Daarnaast 
werd er ook nog vaak “los” huiswerk opgegeven. Dit jaar hebben we de omslag gemaakt 
naar school breed werken met studiewijzers, opgedeeld in week- of periodetaken. De 
leerling maakt zelf de keuze wanneer hij / zij het werk maakt, maar dient dit aan het begin 
van de nieuwe week, of in het geval van periodetaken aan het einde van de periode, af te 
hebben. Een aantal leerlingen weet hier goed mee te werken, zeker leerlingen in de 
(bovenbouw) havo  / vwo. In de onderbouw hebben we de leerlingen tot op heden nog 
ondersteuning geboden door het huiswerk ook in de Magister Agenda te noteren. Op die 
manier kunnen leerlingen stap voor stap wennen aan het zelf verantwoordelijkheid dragen 
voor het leerproces. Het is zo een overgangsjaar, waarbij we nog worstelen met een 
zaken als uniformiteit van de studiewijzers en eenduidig gebruik door alle docenten. In het 
aanleren van hoe de leerling goed om kan en moet gaan met de studiewijzer is nog winst 
te behalen. Door de leerling hier meer en beter bij te ondersteunen, kunnen we een stap 
zetten richting grotere verantwoordelijkheid. 
De mate van betrokkenheid bij leerlingen op het eigen werk is wisselend. We zien 
leerlingen echt (intrinsiek) gemotiveerd zijn bij onderdelen waar meer een eigen keuze is 
gemaakt. Zo zien we bij leerlingen in de podium- en atelierklassen een grote 
gedrevenheid, ook voor het reguliere schoolwerk. Dit zien we in de bovenbouw ook terug 
bij keuzevakken, zoals BSM of MAW. Mooie voorbeelden van verantwoordelijkheid nemen 
door de leerlingen zijn hulp bij de open dag, het organiseren van sportdagen en –
toernooien, de organisatie van het kerstgala, dat dit jaar helemaal in handen lag van de 
leerlingen, en ook het crisisteam dat tijdens de goede doelen dag van december 2015 met 
geringe aansturing alle kleine en grote organisatorische problemen die zich op deze dag 
voordeden, wist op te lossen.  
Over het algemeen geldt dat de leerlingen in de bovenbouw meer betrokken zijn op het 
eigen werk. Dit is ook terug te zien in het beter en strategischer gebruik maken van de 
Daltonuren. Veel onderbouw leerlingen gebruiken dit uur nog teveel als huiswerkuur. 
 

Indicatoren op leerlingniveau 

chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

1. Vrijheid in gebondenheid /      
 Verantwoordelijkheid en vertrouwen 
Realisering aanbevelingen vorige visitatie 
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Verantwoording naar leraren leggen leerlingen o.a. af door het verwerken van de 
weektaak, door reflectie op gemaakt werk (toetsen of taken) en in gesprekken met de 
mentor. Verantwoording naar de ouders vindt plaats tijdens de ouderavonden. Vorig 
schooljaar zijn wij ermee gestart om alle ouders van klas 1 met hun kinderen uit te nodigen 
voor een gesprek met de mentor; toen nog n.a.v. rapport 2. Dit jaar is dit n.a.v. rapport 1 
gedaan, waarbij de leerlingen zelf het gesprek hebben voorbereid middels een reflectie op 
de eerste periode. Deze reflectie vormde de basis voor het gesprek leerling – ouder – 
mentor. Wij zijn voornemens deze lijn door te zetten naar leerjaar 2 en 3. 

 
 
 

We zien dat de studiewijzers steeds effectiever worden ingezet om het leerproces van de 
leerlingen te sturen. Binnen de studiewijzers is er vrijheid voor de leerling om zijn eigen 
route te bepalen. Leerlingen vinden deze vrijheid vanzelfsprekend en nemen dan ook de 
verantwoordelijkheid over het eigen leerproces. Bovenbouwleerlingen kunnen de geboden 
vrijheid goed uitleggen en beargumenteren, onderbouwleerlingen moeten hier 
logischerwijs nog in groeien. Maar iedere kracht is ook een zwakte. Zo hebben we 
geconstateerd dat er een grote verscheidenheid is aan daltonwerk. Leerlingen van 
Markenhage krijgen te maken met studiewijzers, daltonopdrachten, huiswerk, 
samenwerkingsopdrachten, weektaken of krijgen een blaadje uitgedeeld in de les. 
Sommige taken mogen thuis worden gemaakt, andere op school. Soms staat het huiswerk 
in de studieplanner, dan weer in Magister. In het gesprek met de ouders werd het 
omschreven als “tussen alle papieren zoeken we onze eigen planning”. Uniformiteit, met 
name in de terminologie en de organisatie, verdient dan ook de aandacht. Daarnaast is 
het wenselijk een opbouwende mate van vrijheid aan de daltontaak toe te voegen. Ook 
kan het aanbieden van keuzes over de te volgen leerstrategie, de vrijheid van leerlingen 
vergroten.    

De positieve sfeer en het open klimaat waarbinnen docenten en leerlingen met elkaar 
functioneren, maakt dat Markenhage een school is waar leerlingen durven fouten te 
maken. Op Markenhage mag je jezelf zijn. Leerlingen en ouders ervaren een grote mate 
van vrijheid om jezelf te ontwikkelen. De sfeer van Markenhage is goed. Kinderen zijn op 
Markenhage geen nummer, de school heeft veel oog voor het kind als individu.    

De vrijheid die Markenhage aanbiedt zien we ook terug in de buitenschoolse activiteiten. 
De diversiteit aan extra curriculaire activiteiten is groot. Markenhage bruist en dat komt 
naar voren in de vele muziek-, toneel- en cultuuractiviteiten. Op de visitatiedag konden we 
dit ook met eigen ogen waarnemen bij de voorbereidingen van de eindpresentatie muziek 
4-mavo. 

 
  

bevindingen  visitatieteam 
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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. 

 

 
 
 

Leerlingen worden van klas 1 tot klas 6 steeds meer losgelaten, als voorbereiding op dat-
gene wat hen in het vervolgonderwijs en in de maatschappij staat te wachten. Zowel in 
onder- als bovenbouw verschilt de mate van loslaten per leerling, maar zeker ook per vak. 
Een aantal vakken is al ver op weg naar het leerlingen eigenaar laten zijn van het leer-
proces. Zo laten de docenten muziek dit jaar hun leerlingen zelf aangeven wanneer zij 
klaar zijn voor hun presentatie. Voor alle culturele vormingsvakken, maar ook voor LO en 
BSM, geldt dat de leerling grotendeels zelf vorm kan geven aan het eigen leerproces. Bij 
de algemene vakken is het onderwijs in grote lijnen meer docent gestuurd, maar ook daar 
zijn er genoeg voorbeelden van meer regie voor de leerling. Zo werkt het vak Nederlands 
met keuzemogelijkheden; de leerling kiest zelf voor de verwerkingsvorm waarmee hij of zij 
de stof eigen wil maken en werkt op eigen tempo de taak af. Voor vrijwel alle vakken zijn 
er Daltontaken waarbinnen de leerling op eigen tempo, individueel of met een partner, 
werkt aan een opdracht, waarbij de mate van sturing door de docent beperkt is. 
Maatwerk bieden en de leerlingen op eigen niveau bedienen is in de gehele school een 
aandachtspunt. 

 
 

Schoolbreed krijgen leerlingen gedurende hun schoolloopbaan te maken met een opbouw 
in vrijheden. In de brugklas worden de leerlingen nog intensief begeleid en bestaan de 
taken uit kleinere eenheden. Naarmate de leerlingen de school in groeien, worden de 
vrijheden en de daardoor ontwikkelde verantwoordelijkheid en zelfstandigheid, groter.  
Docenten ervaren op Markenhage een grote mate van vrijheid en autonomie. Soms wel 
eens teveel vrijheid. Dalton is geen keuze op een daltonschool, het is een identiteit waar 
alle docenten op een daltonschool zich in bepaalde mate mee moeten verbinden. 
Verdeeldheid over de daltonprincipes vertaalt zich naar verdeeldheid in het docententeam. 
Dat zien we terug op de werkvloer en bij de leerlingen. Uit de gesprekken met diverse 
docenten blijkt dat een aantal collega’s de daltonverantwoordelijkheid bij voorkeur neerlegt 
bij de schoolleiding; andere docenten spreken over verantwoordelijkheid uitsluitend in de 
samenhang met de manier waarop zij met hun leerlingen aan het werk gaan. Er zijn veel 
(en soms grote) verschillen in de manier waarop met het begrip verantwoordelijkheid wordt 
omgesprongen: in het algemeen lijkt het meer met de mond te worden beleden dan dat je 
het direct in de onderwijspraktijk terugziet, niet zozeer uit onwil, of omdat men zich niet 
kan vinden in de uitgangspunten van het daltononderwijs, maar meer door een 
handelingsverlegenheid.  

Indicatoren op leraarniveau 

chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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Daar ligt een punt van aandacht: er moet een duidelijke(r) lijn worden gelegd tussen de 
verschillende vakgebieden, programma’s en de mensen die die programma’s in praktijk 
brengen. Nu tast men een beetje aarzelend om zich heen, vanuit goede bedoelingen, 
ongetwijfeld, maar zonder duidelijke richting of doel.  
In de daltonuren hebben we leerlingen waargenomen die effectief gebruik maken van de 
vrijheden die het daltononderwijs te bieden heeft. In iedere hoek en nis van de school 
waren tijdens de daltonuren leerlingen te vinden die in tweetallen of individueel aan het 
werk waren met een taak. Docenten liepen rond, stelden vragen en coachten de 
leerlingen. Leerlingen werkten samen, zaten in groepjes of waren individueel aan het 
werk.  Er was voldoende vrijheid voor de leerling om in een ontspannen sfeer bezig te zijn 
met het schoolwerk.    
In de lessituatie hebben we voornamelijk klassikale, frontale lessen waargenomen. Lessen 
hadden een duidelijke structuur en een positieve sfeer, maar de koppeling naar het 
daltononderwijs ontbrak in de meeste lessen. Daltononderwijs leek in grote mate beperkt 
tot de daltonuren. In gesprekken met leerlingen kwam dit ook naar voren. Dalton werd 
gezien als ‘de mogelijkheid tot zelfstandig werken in de daltonuren’.  

 
 
 

 

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. 

 

 
 
 

Wisselingen in de schoolleiding, een aantal bezuinigingsrondes en een aanstaande 
intensieve samenwerking met twee andere scholen in de tweede fase, waarmee samen 
een campus gevormd gaat worden, zorgen voor onrust in de organisatie en dit vraagt veel 
van de medewerkers van Markenhage. De basis van vertrouwen wordt hierdoor lang niet 
door iedereen gevoeld. Het elkaar aanspreken is nog geen gemeengoed op Markenhage.  
Medewerkers krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen en worden daarin ook gefaciliteerd, 
echter niet alle medewerkers ervaren dat deze ruimte er is. De afgelopen jaren is er 
ingezet op het werken in afdelingen. Deze afdelingen hebben grotere eigen 
verantwoordelijkheid gekregen m.b.t. de inrichting van het onderwijs en de zorg voor 
leerlingen. De afdelingsstructuur staat nog niet stevig genoeg om er de vruchten van te 
kunnen plukken. Het feit dat de meeste docenten in meerdere afdelingen werken, maakt 
dit eveneens tot een ingewikkeld proces.  
Wel kan gesteld worden dat de brede algemene vorming van onze leerlingen in alles wat 
er gedaan wordt richtinggevend is en door leerlingen en ouders ook als zodanig wordt 
ervaren. 

Indicatoren op schoolniveau 

chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Wat in de voorbespreking in de club van visiteurs overheerste, de dag voor de visitatie, 
was het gevoel dat er zich tussen papier en werkelijkheid (en tussen droom en daad) een 
interessant gebied leek af te tekenen, dat de leden van de visitatiecommissie graag wilden 
betreden, verkennen en analyseren. 
Die gelegenheid werd op de dag zelf intensief benut en daarbij werden alle daltonpijlers in 
meer of mindere mate herkend. Het is duidelijk dat de school in de afgelopen paar jaren 
compleet op de schop is gegaan, ook in letterlijke zin, want in en om het gebouw zijn 
bouwvakkers bezig om de school in een nieuw jasje te gieten. Daar komt ook de geplande 
Campus in beeld, een tekentafelplan van de Gemeente Breda, waar heel wisselend over 
wordt gedacht: alles moet nog vorm krijgen. Die uitspraak lijkt van toepassing op meer 
dan alleen de gebouwen. Hij is ook van toepassing op andere zaken die bepalend zijn 
voor Markenhage: het (zorgvuldig gekoesterde) predicaat Cultuurprofielschool lijkt - ook in 
de presentatie naar buiten - steviger aan de muur geschroefd dan het etiket Dalton, 
waarvoor wel veel aanzetten worden gegeven, maar die nog niet allemaal zijn uitgegroeid 
tot vaste en vanzelfsprekende onderdelen van de school. 
Dalton als identiteit heeft sterke verbindende elementen. Samenwerken, vrijheid krijgen en 
verantwoordelijkheid nemen is niet alleen van toepassing op leerlingen, dalton sijpelt door 
in alle geledingen van de school. Van bestuur naar directie en via de docenten naar de 
leerlingen.  
Het is de overtuiging van de visiteurs dat de school die gewenste eenduidigheid gaat 
vinden, maar daar moet de komende jaren nog een flinke hoeveelheid werk voor verzet 
worden. 

 
 
  

bevindingen  visitatieteam 
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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. 

 

 
 
 

Stapsgewijs in toename van leerjaren nemen leerlingen meer initiatief voor zelfstandig 
werken. Een voorbeeld hiervan is dat leerlingen zelfstandig inplannen bij Daltonuren om 
vragen te stellen of aan een taak te werken. We merken wel dat niet alle leerlingen hier 
nuttig gebruik van maken en dat vooral bovenbouwleerlingen goed gebruik maken van de 
Daltonuren om te werken aan hiaten in kennis en vaardigheden. In de onderbouw zijn er 
meer leerlingen die verwachten dat de docent het initiatief neemt. 
In de brugklassen wordt veel aandacht besteed aan leren leren. De afgelopen jaren is er 
een mentoraatsprogramma ontwikkeld waarbij de leerlingen in de eerste periode vijf 
lesuren in de week met de mentor aan de slag zijn met groepsvorming en leren leren. Na 
die eerste periode blijven er voor de brugklassers twee mentoruren in de week. 
Leerlingen stappen gemakkelijk naar de docenten toe met vragen en voor oefen-
momenten (op school en via Magistermail). Vooral in aanloop naar toets weken zien we 
dat leerlingen de weg naar hun docenten makkelijk weten te vinden. Er is sprake van 
laagdrempeligheid op Markenhage.  
Markenhage leerlingen kunnen elkaar over het algemeen onderling goed helpen. Dat 
gebeurt tijdens de Daltonuren (leerlingen van hetzelfde leerjaar, maar ook boven- en 
onderbouwleerlingen samen) en de lessen. Afhankelijk van leerjaar en niveau, gaat het 
zelfstandig werken natuurlijker.  
In vwo 4-5-6 is sprake van profielmentorklassen. Dit houdt in dat leerlingen uit drie leer-
jaren een mentorklas vormen, ingedeeld naar profiel. De hogerejaars lichten de lagere-
jaars in over hun ervaringen. Ze doorlopen dit proces allemaal van vwo 4 tot en met vwo 6. 
Aan deze profielmentorklassen zijn ook profielmiddagen gekoppeld. Op deze profiel-
middagen werken de leerlingen samen aan een speciale verdiepingstaak. 
Het programma voor loopbaanbegeleiding is zodanig ingericht dat leerlingen dit groten-
deels zelfstandig doorlopen en is geënt op het systeem van loopbaanleren van Frans 
Meijers (middels de eigen leervraag, ervaringen opdoen, hierop reflecteren en op basis 
van de reflectie een nieuwe leervraag opstellen).  
 

Indicatoren op leerlingniveau 

chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

2. Zelfstandigheid  
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Dit start met een beroepenoriëntatieproject en snuffelstage in leerjaar 2 en eindigt met het 
zelf plannen van meeloopdagen in de bovenbouw. In mavo 4 wordt hiertoe met een 
“knipkaart” gewerkt waarmee leerlingen onderwijstijd kunnen inruilen voor tijd om aan 
loopbaanoriëntatie te werken.  
In alle afdelingen lopen onze leerlingen in de bovenbouw een maatschappelijke stage. 
Leerlingen regelen zelf hun stageplek en maken vervolgens afspraken met school en de 
maatschappelijke organisatie. We merken dat onze leerlingen dit onderdeel goed 
zelfstandig oppakken. 
Op Markenhage bieden we onderbouwleerlingen ook de mogelijkheid zich aan te melden 
voor een tutor tijdens de Daltonuren. Dat houdt in dat een bovenbouw leerling (de tutor) 
een onderbouw leerling onder zijn / haar hoede neemt voor een bepaald vak. Dit is een 
leerproces voor zowel de tutor als de leerling. Tutoren worden sinds vorig schooljaar een 
dag lang getraind op pedagogische en didactische vaardigheden door docenten van de 
Fontys-lerarenopleiding in Tilburg. In de onderbouw wordt geëxperimenteerd met klein 
tutor-leren in de klas. 
In de onderbouw is er in het geval van Daltontaken en weektaken vrijheid op het gebied 
van tempo, plaats en tijd en bij sommige vakken ook van werkvorm. Lessen zijn over het 
algemeen meer docent gestuurd, met in de meeste lessen ruimte om zelfstandig aan de 
weektaak te werken. In de bovenbouw wordt er meer ruimte geboden om zelfstandig 
examenonderdelen voor te bereiden. De mate waarin leerlingen ook daadwerkelijk deze 
vrijheid oppakken en benutten verschilt erg per niveau en leerjaar. Hetzelfde geldt voor het 
omgaan met uitgestelde aandacht. Differentiëren en omgaan met verschillen zijn 
aandachtspunten op Markenhage. De randvoorwaarden om hier goed werk van te maken 
zijn niet optimaal, met relatief grote klassen en veel zorgleerlingen. 
Leerlingen mogen zelfstandig opdrachten maken en krijgen na verloop van tijd de 
uitwerkingen, zodat ze zelfstandig hun werk kunnen nakijken (digitaal en/of op papier). 
Daarna kunnen ze vragen stellen aan de vakdocent. Docenten laten de leerlingen elkaars 
werk nakijken, zodat de leerlingen zelf een foutenanalyse maken bij zowel zichzelf als bij 
een klasgenoot. Opvallend is dat leerlingen in beide gevallen heel serieus te werk gaan. 
Een voorbeeld van een andere vorm is het nakijken van gemaakte oefenexamens bij 
wiskunde. Leerlingen worden ingezet als elkaars eerste corrector, waarna de docent de 
tweede corrector is. Zo krijgen leerlingen inzicht in deze werkwijze en leren ze kritisch te 
kijken naar hun eigen en elkaars antwoorden. 
Over het algemeen is er sprake van een hoge mate van vertrouwen in de zelfstandigheid 
van leerlingen. 

 
 
 

De leerlingen geven aan behoefte te hebben aan eenduidigheid, begeleiding en een 
doorgaande lijn met betrekking tot de kernwaarde zelfstandigheid. Die doorgaande lijn zou 
al moeten starten bij de overgang van de basisschool naar Markenhage. 
Bij sommige docenten ervaren leerlingen niet dat er een beroep wordt gedaan op hun 
zelfstandigheid en bij anderen wel. Wanneer er bij de leerlingen een beroep wordt gedaan 
op hun zelfstandigheid laten zij zien, dat zij de gegeven ruimte oppakken.   
Doordat de taak zeer diffuus is omschreven (er zijn daltontaken, 
samenwerkingsopdrachten, studiewijzers en huiswerk) kunnen we ons afvragen hoe 
sturend de daltontaak is. De taak geeft de kaders aan waarbinnen de leerling de 
verantwoordelijkheid neemt over het eigen leerproces. Als de kaders onduidelijk zijn, wordt 
het lastiger voor de leerling om deze verantwoordelijkheid op een juiste manier in te vullen.   

bevindingen  visitatieteam 
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Een doorgaande leerlijn met betrekking tot de kernwaarde zelfstandigheid met daarin wat 
in de verschillende fasen van het zelfstandig werken van de leerlingen wordt verwacht zal 
de leerlingen duidelijkheid en houvast bieden.   

 
 
 

 

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 leraar creëert zoveel mogelijk genoemde randvoorwaarden. In Daltontaken wordt hier 
veel aandacht aan besteed, evenals middels de weektaken. Eigen initiatieven van 
leerlingen worden steeds meer gestimuleerd, ook om out-of-the-box te denken. Wel is de 
mate hiervan afhankelijk van leeftijd, niveau en motivatie.  
Hoewel het nemen van initiatieven door leerlingen in de bovenbouw het vaakst gebeurt, is 
er in de onderbouw een positieve ontwikkeling merkbaar. In onderbouwklassen laten 
docenten leerlingen vaker meepraten over de wijze waarop de stof behandeld of verwerkt 
wordt en mogen leerlingen meepraten over de tijdsindeling in de lessen.  
Het gebeurt steeds vaker dat in Daltontaken en verwerking van theorie ruimte wordt 
geboden om verschillende verwerkingsvormen te kiezen. Bij Frans, M&O, Engels, Duits, 
Nederlands, wiskunde  en informatica bijvoorbeeld, kunnen leerlingen kiezen om bepaalde 
onderdelen op een praktische of een theoretische manier te verwerken. Ook mag binnen 
samenwerkingsopdrachten gedifferentieerd worden (er zijn dan verschillende rollen, die 
passen bij het karakter en de talenten van leerlingen). Leerlingen worden gestimuleerd om 
talenten te ontwikkelen, bijvoorbeeld bij voorstellingen, exposities, profielmiddagen en 
buitenlesactiviteiten, maar zeker ook in de reguliere lessen. 

 
 
 

Met name in leerjaar 1 en 2 is er sprake van docentgestuurd leren. In plaats van de 
leerlingen zelfstandig te laten werken aan de hand van studiewijzers, plaatsen docenten 
standaard huiswerk in magister. Hierdoor wordt de leerlingen niet vanaf dag 1 al geleerd 
om zelfstandig te werken en om deze vaardigheid steeds verder uit te bouwen.   
Een eenduidige studiewijzer, een studiewijzer op papier of bij iedereen op dezelfde plaats 
in magister, kan daarbij een handvat zijn voor zowel de leerlingen als de docenten. De 
mentoren kunnen de leerlingen hiermee tevens gerichter begeleiden. 
Docenten kunnen van elkaar leren hoe ze een doorgaande studiewijzer kunnen maken. 
Dit kan zowel binnen het team als in de vakgroep.  

Indicatoren op leraarniveau 

chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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Een beschrijving van de ondersteuning die de docenten kunnen bieden, zal duidelijkheid 
geven. Op dit moment is er geen opbouw in dit onderdeel. Benoem eerst de fasen en 
beschrijf daarna de gewenste competenties van leerlingen en docenten. Mogelijke fasen 
kunnen zijn:    

- zelfstandig werken 

- zelfstandig leren 

- zelfverantwoordelijk leren 

- zelfsturend leren. 

Welke zelfregulerende vaardigheden worden aangeleerd? 
Aandachtspunten zijn: eigen initiatief, zelf plannen, onderzoekende houding, talenten laten 
zien, zelfcorrectie, keuzes kunnen maken en probleemoplossend kunnen werken.  

 
 
 

 

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.  

 

 
 
 

Markenhage biedt haar medewerkers de ruimte om eigen talenten te laten zien en te 
ontwikkelen, o.a. door het aanbieden en honoreren van scholing (bijvoorbeeld via de 
Academie van de SKVOB e.o.). 
Er zijn voldoende mogelijkheden om activiteiten op poten te zetten. Dit gebeurt dan ook 
aldoor op Markenhage. Voorbeelden zijn de cursussen DELF, Cambridge, boekhouden, 
de debatclub, de poëziemiddag, de Schoolnacht, de cultuurreizen, Europees 
Jeugdparlement, de voorleeswedstrijd en bijzondere klassenactiviteiten. De docenten 
ervaren wel beperkingen in financiële en roosterruimte bij het organiseren van deze 
activiteiten. Dit vormt nadrukkelijk een aandachtspunt voor de schoolleiding van 
Markenhage. 

 
 
 

 
In het schoolplan worden vier kernwaarden genoemd: respect, eigenheid, vertrouwen en 
continuïteit. De daltonkernwaarde zelfstandigheid kunnen wij als visitatieteam in deze 
opsomming niet terugvinden. Er is toch wel degelijk ruimte voor een proactieve opstelling 
van leerlingen die zelfstandig een klus aan kunnen?  
Formuleer een doorgaande lijn voor zelfstandigheid en begin bij de start in de brugklas 
van iedere afdeling. 

 
 
 
  

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. 

 

 
 
 

Leerlingen krijgen op Markenhage regelmatig samenwerkingsopdrachten, waarbij de soort 
opdracht de mate van samenwerking bepaalt. Samenwerking vindt vooral plaats in 
tweetallen. Vaak vindt er bij samenwerkingsopdrachten vooral een werkverdeling plaats en 
komt men weer bij elkaar als eenieder zijn taak heeft afgerond. Er zijn echter ook 
opdrachten (bijvoorbeeld de DNA-opdracht bij biologie) waar iedereen zelf met zijn 
conclusies/bevindingen moet komen. Ook bij ckv en muziek zijn leerlingen echt 
samenwerkend bezig. Ze werken naar een gezamenlijk einddoel (muziekstuk, filmpje e.d.). 
De vwo-profielmiddagen zijn eveneens zeer gericht op samen naar een eindproduct 
toewerken. Het maken van het profielwerkstuk op havo en vwo vindt dit jaar meer in 
tweetallen plaats. Het voornemen is er om volgend jaar alle profielwerkstukken in 
tweetallen te laten doen. 
Andere voorbeelden van samenwerken zijn het systeem van tutorleren, de organisatie van 
de sportdag, presentatie opdrachten bij verschillende vakken in verschillende leerjaren. 
Samenwerking vindt binnen en buiten de les plaats. De mediatheek biedt de ruimte om in 
groepen samen te werken en steeds meer leerlingen maken hier gebruik van. Ook 
docenten verwijzen steeds vaker kleine groepen leerlingen naar de mediatheek om daar 
aan de slag te gaan. Zeker in het Daltonuur vinden we regelmatig groepen leerlingen in de 
gang, die samen aan de slag zijn. In de nieuwbouw worden Dalton-werkplekken hiervoor 
gecreëerd. 
Leerlingen leren vooral hoe samen te werken in het intensieve mentoraatsprogramma in 
klas 1. In de overige leerjaren wordt er soms te gemakkelijk vanuit gegaan dat leerlingen 
al kunnen samenwerken. Het leerlingen leren samenwerken is een ontwikkelpunt voor 
Markenhage, evenals de competenties die dit van de docent vraagt. 
Leerlingen en leraren werken zeker op respectvolle wijze met elkaar samen; leerlingen 
onderling ook. Leerlingen leren elkaar aan te spreken op het houden aan planning en 
deadline zien we nog als een ontwikkelpunt. 

 
 
 

De school lijkt te zoeken naar het vormgeven van de kernwaarde samenwerken. In de 
brugklas komt het aanleren van samenwerken aan de orde (wordt door leerlingen 
benoemd in gesprek); een duidelijk vervolg of ontwikkellijn is verder niet waar te nemen. 
Samenwerken gaat in veel gevallen niet verder dan werken in tweetallen; werken in 
groepjes “durf ik nog niet aan” (docente Engels).  

Indicatoren op leerlingniveau 

chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

3. Samenwerking  
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In de teams wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een map met werkvormen die in de 
praktijk werken. 
In de brugklas wordt besproken hoe leerlingen op dat niveau kunnen samenwerken. 
Er wordt volgens de leerlingen geen doorgaande lijn aangeboden. Gedurende de 
volgende jaren komen de leerlingen samenwerkingsopdrachten tegen, met name in 
tweetallen, en al doende leren zij hoe ze het beste kunnen samenwerken (trial and error). 
Zij voelen zich tijdens de samenwerkingsopdrachten wel gesteund door de docent en ze 
krijgen begeleiding. 
De bovenbouwleerlingen gaven aan dat samenwerking gaat om gezamenlijk, ieder in zijn 
eigen rol, tot een goed resultaat te komen. Ze ervaren tijdens het proces beslist 
problemen. In de voorgaande jaren bepaalden de docenten met wie er samengewerkt 
moest worden en zo kwamen ze erachter met wie ze wel/niet kunnen samenwerken. In 
leerjaar 5 mogen ze zelf kiezen met wie ze samenwerken.  
In de school is wel veel mooie samenwerking zichtbaar: bijvoorbeeld in de voorbereiding 
voor het eindconcert muziek. In het daltonuur wordt in de gangen op diverse plaatsen 
goed door leerlingen intensief samengewerkt in alle rust en met een goede werksfeer. 
Het werken met tutorleerlingen is een mooi voorbeeld van hoe effectief samenwerken kan 
zijn. 
De inrichting van de lokalen nodigt over het algemeen niet uit tot samenwerken met meer 
dan twee klasgenootjes. We zien vooral de bus-opstelling in de lokalen. 
De leerlingen zijn tevreden over de samenwerking met hun docenten; ze kunnen goed 
terecht met eventuele hulpvragen. De leerlingen vertellen spontaan: “Ook na schooltijd zijn 
docenten makkelijk te benaderen.” Vertrouwen en laagdrempeligheid zijn voelbaar 
aanwezig in de school. 

 
 

 

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 Markenhage wordt op respectvolle wijze en op basis van gelijkwaardigheid 
samengewerkt met collega’s en leerlingen. In alle secties en afdelingen wordt samen 
vormgegeven aan de invulling van de leerstof, taken en opdrachten. Door de ervaren hoge 
werkdruk, de verbouwing en de op komst zijnde veranderingen i.v.m. de campusvorming 
staat dit aspect soms wel wat onder druk. Het totaal aan werkzaamheden lijkt soms te veel 
te worden. Binnen deze taken positief en gestructureerd met elkaar te werken raakt 
ondergesneeuwd. De teamspirit lijdt hieronder en daardoor ontstaan er spanningen. Een 
ander gevolg  hiervan is dat men in ‘veilige’ groepen gaat werken en zich terugtrekt en 
minder de nek wil en kan uitsteken.  De wil is er echter zeker wel! De schoolleiding speelt 
hierop in door meer sturing en leiding te geven vanuit de principes van de professionele 
cultuur. 

Indicatoren op leraarniveau 

chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Aan de andere kant ontstaan er ook mooie initiatieven op verschillende plekken in de 
school. Zo start de mavo-afdeling in februari 2016 met een pilot “verlengde schooldag”. In 
eerste instantie is dit nog gericht op ondersteuning bij de kernvakken en op 
studievaardigheden, maar het is de bedoeling om dit na verloop van tijd verder uit te rollen 
naar een gevarieerd aanbod van ondersteuning, verdieping en uitdaging.  
Het merendeel van de docenten op Markenhage is toegerust om op verschillende niveaus 
leerlingen te laten samenwerken, zowel qua inhoud, lesniveau als groepsgrootte. Op 
Markenhage is er zeker een pedagogisch veilig klimaat voor samenwerking met en tussen 
leerlingen.  

 
 
 

De school wil erg veel tegelijk (daltonontwikkeling, teamplannen, verbouwen, campus): de 
samenhang lijkt soms wat zoek. 
Binnen de sectie geschiedenis wordt samengewerkt met als doel een gezamenlijk 
reflectie-instrument in te zetten.   
Samenwerking middels intervisie en collegiale consultatie lijkt door de veelheid aan 
verplichtingen moeilijk van de grond te komen. Anderzijds is de nieuw ontwikkelde 
daltonwijzer wel weer een mooi resultaat van samenwerken. Echter: hoe is geborgd dat dit 
een vervolg krijgt ?  
 

 
 
 

 

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.   

 

 
 
 

Bovenstaande indicatoren gelden zeker op Markenhage, maar staan, zoals eerder 
beschreven, soms wel wat onder druk.  
Markenhage is zeker een veilige oefenplek voor democratisering en socialisering. Deze 
aspecten komen het meest tot uitdrukking in het mentoraatsprogramma en de lessen 
maatschappijleer, maar zeker ook bij de maatschappelijke stage en de debatclub. 
Markenhage heeft ervoor gekozen door te gaan met het aanbieden van de 
maatschappelijke stage in de leerjaren 4 mavo, 4 havo en 5 vwo, waarbij de leerling zelf 
kiest bij welke organisatie hij / zij aan de slag gaat. Binnen de MAS wordt intensief 
samengewerkt met maatschappelijke organisaties in Breda en vooral in de wijk. 

 
 
 
 
 
 

bevindingen  visitatieteam 
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De docenten “moeten” veel; in de gesprekken met docenten komt daar ook wel wat 
onvrede over naar boven. Meer overleg en dialoog met de schoolleiding wordt gewenst. 
Hoe in de nieuwe campus de samenwerking met de andere scholen wordt vormgegeven is 
nog onduidelijk en geeft onrust. Ook hoe de daltonkernwaarden in de campus worden 
geborgd is onduidelijk. 
De schoolleiding lijkt een prima samenwerkend team dat in moeilijke tijden al veel voor 
elkaar heeft gekregen. Aandacht voor samenhang is nodig.  

 
 
 
 
 
 
 

 

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 planning wordt grotendeels door de docent gedaan middels de studiewijzers. Door de 
overstap van huiswerk per les naar week- / periodetaken, ligt de verantwoordelijkheid voor 
de planning van het werk over een week / periode meer bij de leerling. We merken dat de 
leerlingen hier nog wel ondersteuning bij nodig hebben. In de mentorlessen, vooral in de 
brugklas, wordt hier veel aandacht aan besteed.  
Onderdeel van plannen is uiteraard ook het inplannen van de Daltonuren. In klas 1 worden 
leerlingen hier stap voor stap mee bekend gemaakt. In de periode tot aan de herfst-
vakantie draaien de brugklasleerlingen nog niet mee in de Daltonuren, maar hebben dan 
vijf mentoruren in de week. In die mentoruren wordt de leerlingen o.a. geleerd hoe in te 
plannen voor de Daltonuren en hoe hierbij de beste keuzes gemaakt kunnen worden. Na 
de herfstvakantie draaien de brugklasleerlingen enkele keren mee met het Daltonuur, bij 
de aanvang van periode 2 (november) worden deze leerlingen hierbij “losgelaten”.  
Leerlingen kunnen tot een minuut voor tijd inplannen voor het Daltonuur via Magister, 
maar vol is wel vol. Het wordt leerlingen aangeraden op tijd een planning te maken. De 
mentor heeft hierbij een begeleidende, soms zelfs sturende rol. In de mentoruren wordt 
dan ook regelmatig gereflecteerd op hoe er met de Daltonuren wordt omgegaan, de ene 
keer met de hele groep, de andere keer meer op individuele basis. Aandachtspunten uit 
deze evaluatie worden meegenomen naar de nieuwe periode. In de bovenbouw plannen 
leerlingen ook voor de toets weken en voor het PWS. 
 
 

bevindingen  visitatieteam 
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De meeste docenten laten de leerlingen reflecteren op hoe een Daltontaak gemaakt is, 
zeker ook als het om een samenwerkingsopdracht gaat. Proefwerken worden bijna altijd 
nabesproken. Veel docenten laten leerlingen in de Daltonuren terugkomen om 
proefwerken individueel te bespreken. Steeds meer wordt er aan leerlingen middels een 
reflectieformulier gevraagd om terug te kijken op de gemaakte toets; soms als laatste 
onderdeel van een toets, soms bij de nabespreking. Vast onderdeel van dergelijke 
reflectieformulieren is wat een leerling heeft geleerd van de toets en wat hij / zij een 
volgende keer anders zal gaan doen. Sommige docenten laten hun leerlingen een 
foutenanalyse maken. 
Reflecteren op eigen of andermans gedrag komt nog relatief weinig en zeker niet 
structureel voor. Het is regelmatig onderdeel van de reflectie op de Daltontaak, onderdeel 
van mentorgesprekken en ook van gesprekken met leerling en ouder. In de eerste klas 
hebben alle leerlingen aan het einde van periode 1 gereflecteerd op hoe de eerste periode 
is verlopen en wat de aandachtspunten zijn voor de nieuwe periode. Deze reflectie vormde 
de basis voor het ouder - kind - mentorgesprek n.a.v. rapport 1. Deze vorm van reflectie 
zal in de rest van het brugjaar verder worden ingevoerd. In mavo 4 is de afgelopen jaren 
met een reflectieformulier gewerkt waarin door de leerling teruggeblikt wordt op de 
afgelopen periode. In de bovenbouw havo / vwo worden toetsen door leerlingen zelf 
geanalyseerd middels een formulier voor foutenanalyse. 

 
 
 

Binnen mentoruren wordt met leerlingen gereflecteerd op de manier waarop leerlingen 
omgaan met de (planning) van de daltonuren. De meeste docenten geven aan leerlingen 
te laten reflecteren op gemaakte daltontaken.  
Vooral in de bovenbouw wordt er door diverse docenten gereflecteerd op behaalde 
toetsresultaten. Door middel van overleg in de klas en het invullen van een 
reflectieformulier wordt teruggekeken op de behaalde resultaten en vervolgens 
aandachtspunten voor volgende toetsen opgeschreven.   
Leerlingen mavo bovenbouw geven in gesprekken aan dat ze per kwartaal een formulier 
moeten invullen en daarin reflecteren op o.a. hun behaalde resultaten.  
Binnen de cultuurklassen kunnen leerlingen elkaars werk beoordelen.  
Uit gesprekken met leerlingen valt op te maken dat zij goed kunnen aangeven wat er 
dalton is op Markenhage en wat volgens hen een goede (dalton)docent is (Goed te 
benaderen, gebruik studiewijzers, biedt duidelijkheid en de kans tot zelfstandig werken). 
Leerlingen geven aan dat communicatie van en met de school (via Magistermail) lastig 
verloopt en dat er dus ruimte voor verbetering is.  

 
 
 

 

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.  
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Mondelinge en schriftelijke vormen van reflectie worden regelmatig ingezet. De reflectie is 
vaak op product, soms op proces en nog vrij weinig op gedrag. Daltontaken waarbij 
samengewerkt dient te worden, bevatten vrijwel altijd reflectieve vragen over hoe de 
samenwerking is verlopen. 
Docenten laten leerlingen LEDs (“Leerlingen Evalueren Docenten”) invullen, waarvan de 
uitkomsten onderdeel zijn van de voortgangsgesprekken en leiden tot het opstellen van 
ontwikkel- of verbeterpunten. Verder zijn er eigenlijk geen momenten waarop leerlingen 
kunnen reflecteren op het handelen van docenten. In de lessen wordt wel eens een time-
out gehouden om te vragen waarom het in de les wel of niet loopt en wat de rol van de 
docent daarin is. 
Jaarlijks worden er functionerings- of beoordelingsgesprekken gehouden waarin de 
ontwikkeling van de medewerker centraal staat. Intervisie wordt aangemoedigd en in 
vooral het mavo- en brugklasteam ingezet. Docenten krijgen steeds meer het gevoel dat 
ze beter functioneren als ze veel van elkaar zien. Je kwetsbaar durven opstellen en 
veiligheid zijn hierbij wel sleutelwoorden. Niet afstraffen maar kijken waar je iemand kan 
helpen. 

 
 
 

Onder docenten is op beperkte schaal sprake van intervisie. Intervisie wordt weliswaar 
aangemoedigd vanuit de schoolleiding en vanuit een aantal secties, maar het is niet 
verplicht, waardoor intervisie/reflectie nog niet schoolbreed is ingebed.  
Binnen jaar/team/sectievergaderingen zijn er momenten van reflectie. Dit kan zijn op 
zaken als studiewijzers of de invulling van daltonuren.  
Er is sprake van dat docenten leerlingen reflectielijsten voor docenten (LED’s) laten 
invullen. Hier heb ik zelf geen voorbeelden van gezien. Docenten lijken behoefte te 
hebben aan meer aansturing op het gebied van reflectie. Een aanzet hiertoe  kan/zou 
moeten komen vanuit de teams, de teamleiders of de schoolleiding  

 
 
 

 

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 school stelt medewerkers zeker in de gelegenheid om van en met elkaar te leren, maar 
de facilitering hierin is beperkt. Door de eerdere aangehaalde ervaren hoge werkdruk, 
staat dit onderdeel dan ook niet heel hoog op de agenda van de meeste medewerkers. De 
schoolleiding zet wel steeds meer in op werken binnen een professionele cultuur, zoals 
opgenomen in het schoolplan en tracht dit ook steeds meer voor te leven. Dit is een van 
de ontwikkelpunten in de eigen SL-scholing geweest het afgelopen jaar. Binnen een 
dergelijke schoolcultuur is leren van en met elkaar een vanzelfsprekendheid. 
Een doorgaande lijn m.b.t. reflectie op leerling niveau heeft Markenhage nog niet. 

evaluatie school 
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Algemeen: de huidige schoolleiding is sinds een jaar werkzaam op Markenhage. In deze 
tijd heeft de schoolleiding veel initiatieven uitgezet op basis van de daltonkernwaarden. 
Deze korte periode zorgt ervoor dat de school(leiding) nog zoekende is op een groot 
aantal gebieden.  
Qua reflectie is er vanuit de schoolleiding de optie aangereikt om aan intervisie te doen. 
Deze intervisie is niet structureel en heeft een vrijblijvend karakter. In 
functioneringsgesprekken reflecteert de betreffende docent met zijn/haar 
teamleider/leiding op het eigen functioneren. Op basis van deze gesprekken wordt (waar 
nodig) een aantal aandachtspunten/ontwikkelpunten opgesteld.  
Op daltongehalte van de docent wordt specifiek gereflecteerd als de betreffende docent in 
aanmerking voor een LC- of LD-functie wil komen. 
De schoolleiding geeft aan dat, alhoewel er zeker vormen van reflectie op verschillende 
niveaus voorkomen binnen de school, zij ook nog zoekende zijn of reflectie effectief en 
gestructureerd een plaats te geven binnen de school. 
 

Ouders: 

Over de wijze van communiceren met schoolleiding zijn ouders te spreken. De rector 
wordt als gesprekspartner positief beoordeeld. 
Ouders zijn tevreden over de open houding van de meeste docenten. 
Over communicatie in het algemeen zijn ouders minder tevreden. 
Ook over Magister zijn ouders minder te spreken; het is zeker geen instrument dat de 
communicatie bevordert. 
Ouders zien de meerwaarde van dalton maar menen dat in de praktijk een kleine groep 
docenten dit daadwerkelijk oppakt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

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 ruimte is aanwezig, voor elke leerling, om zijn persoonlijke doelen te halen. Nadruk ligt 
wel op extra hulp en ondersteuning en minder op extra stof voor betere leerlingen 
(alhoewel dit aanbod, zeker na schooltijd en in de Daltonuren, wel groeit). Nog vrij weinig 
leerlingen maken gebruik van de aangeboden mogelijkheden tijdens en na schooltijd. 
Zeker in de onderbouw gaan veel leerlingen nog niet efficiënt en verantwoord met hun 
leertijd om. In de bovenbouw zien we de leerlingen hier beter mee omgaan, zeker naar 
toets weken toe. Het ontwikkelen van een Daltonwijzer voor leerlingen (analoog aan onze 
Daltonwijzer voor docenten) kan een bijdrage leveren aan efficiënter werken door de 
leerling. 

 
 
 

Over het werken met gekleurde daltonuren zijn meningen verdeeld. Het wordt als lastig 
ervaren dat uren zijn ingeroosterd. Daardoor is het contact met leerlingen vaak niet 
optimaal omdat de docent soms alleen als stiltedocent kan worden ingeroosterd. 
Leerlingen en docenten spreken op dit punt over een “chaos” (opmerking van een 
docente) maar dit heeft dan vooral betrekking op de houding van met name langer aan de 
school verbonden, onwillige, docenten. 

Studiewijzers, toetsen, huiswerk etc.: er zijn in het verleden afspraken gemaakt over het 
gebruik van Magister. Wat moest opgenomen worden en wat vooral niet. Het lijkt erop dat 
docenten hun eigen invulling geven aan hoe en waar zij informatie met betrekking tot 
studiewijzers, toetsen, huiswerk etc. verstrekken. Een algemene lijn wordt in ieder geval 
niet gehandhaafd. 

Er wordt geen onderscheid gemaakt in zelfstandig leren, zelfsturend leren etc. 
Markenhage heeft de behoefte om de plusdocumenten verder te ontwikkelen en te 
borgen. 

 
  

Indicatoren op leerlingniveau 

chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
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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. 

 

 
 
 

Over het algemeen worden gestelde doelen gehaald. Beste bewijs hiervan zijn de goede 
tot zeer goede examenresultaten van de afgelopen jaren. Er wordt efficiënt en verant-
woord met de lestijd omgegaan. Het 40 minuten rooster zorgt er echter voor dat 
afwisseling van werkvormen niet altijd makkelijk te realiseren is. In de bovenbouw wordt 
vaker in blokuren gewerkt wat de mogelijkheden om af te wisselen vergroot. De 
aanstaande samenwerking met twee andere scholen zorgt ervoor dat de lestijd onderling 
afgestemd moet worden. Het voornemen is om met een leseenheid van 50 minuten te 
gaan werken, ingaande het schooljaar 2017/2018. De verwachting is dat dit meer 
mogelijkheden voor afwisseling in de les zal geven. Waar mogelijk wordt de leerstof 
afgestemd op de leerbehoeften van de leerlingen. Grote klassen en relatief veel leerlingen 
met zorg maken het lastig om goed te differentiëren en in te spelen op de behoefte van 
elke leerling. 

 
 
 

Dalton staat niet meer ter discussie. Afdelingsleiders geven aan te investeren in wat het 
betekent om les te geven aan op een daltonschool. De functionerings- en 
beoordelingsgesprekken dienden aangepast te worden omdat Dalton nog niet was 
opgenomen. Inmiddels wordt er bij lesbezoeken meer op daltongehalte van lessen gelet. 
Leerlingen laat men op Dalton reflecteren door in sommige afdelingen te werken met 
leerlingpanels. Een enkele docent vraagt leerlingen zijn of haar lessen te beoordelen. 
Reflectie vindt bij een aantal vakken plaats, vooral in de bovenbouw. Aan de hand van een 
reflectieformulier reflecteren leerlingen op toetsen. Er wordt teruggekeken op resultaten en 
welke verbeterpunten kunnen worden toegepast voor toekomstige toetsen. 
Er is ingezet op o.a. het verbeteren van de resultaten van het vwo. Daarin is men 
geslaagd maar men vraagt zich tegelijkertijd af welke rol Dalton daarin kan spelen. 

 
  

Indicatoren op leraarniveau 

chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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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.  

 

 
 
 

Het onderwijs op Markenhage is zeker doelmatig en gericht op het behalen van de 
noodzakelijke opbrengsten te noemen. De afgelopen jaren is er ingezet op meer 
opbrengstgericht werken en is de bewustwording hieromtrent bij de schoolleiding en de 
docenten vergroot. Markenhage heeft nog geen doorgaande lijn van Daltoncompetenties 
voor leerlingen; voor docenten is dit al wel meer in beeld gebracht middels de Daltonwijzer 
voor docenten. 
Onze zorgstructuur wordt steeds beter en biedt meer mogelijkheden om leerlingen te 
ondersteunen. Daarnaast hebben we dit jaar een groot aantal tutoren (45 leerlingen 
hebben zich opgegeven dit jaar) en wordt er goed gebruik gemaakt van het aanbod aan 
ondersteuning in het Daltonuur. 

 
 
 

De schoolleiding stelt dat Dalton in het hoofd zit bij veel mensen op de Markenhage, maar 
nog niet in het hart. Het feit dat niet iedereen Dalton in het hoofd heeft en dat het nog bij 
de meesten niet in het hart voorkomt, kan iets zeggen over de effectiviteit van Dalton in 
het algemeen. 

De organisatiestructuur is gebaseerd op de sectie en de afdeling. Soms zijn er 
aanpassingen om de doorlopende leerlijnen te versterken. Zo kent men een 
bovenbouwteam voor de tweede fase. 

Uit de afdelingsplannen blijkt een keur aan pogingen om Dalton vorm te geven. In diverse 
afdelingen worden gesprekken gevoerd over Dalton en her en der worden lesbezoeken 
van collega’s onderling geregeld en is er sprake van intervisie. Er is echter nog geen 
gestructureerde aanpak, ook niet wat betreft lesbeoordeling. Lesbezoeken kunnen 
onderdeel vormen van functionerings- en beoordelingsgesprekken, kunnen een rol vormen 
bij toekenning van LC-, of LD-beoordelingen, maar hoe dit nader is uitgewerkt is niet 
duidelijk geworden. 

De gehele school lijkt nog volop in ontwikkeling. Vanaf de brugklas probeert men in kaart 
te brengen welke competenties in het daltontraject kunnen worden opgenomen. Er is nog 
wat gesteggel over welke vaardigheden per vak kunnen worden aangeboden. De lijn naar 
hogere leerjaren wordt doorgezet maar ook hier is nog sprake van een zoektocht.  

In de opbouw van de studiewijzer is een opbouw naar zelfstandigheid verwerkt. Er wordt 
aangegeven dat in het komend cursusjaar gestart zal worden met een strakkere opbouw 
van competenties. Er wordt niet aangegeven hoe dat in zijn werk gaat. 

Indicatoren op schoolniveau 

chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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Het brandpunt van de schoolleiding is “vertrouwen”. Men vraagt tijd om de ontwikkelingen 
te kunnen doorzetten. De schoolleiding is zich ervan bewust dat er sprake moet zijn van 
transparantie en dat er ingezet moet worden op communiceren. Er is een weg te gaan om 
de gewenste effectiviteit  te genereren. 

 
 
 
 
 

 

 

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. 

 

 
 
 

Markenhage heeft momenteel geen apart Daltonbeleidsplan, maar zal dit in het schooljaar 
2016-2017 gaan ontwikkelen. De doelstellingen m.b.t. onderwijs zijn opgenomen in het 
schoolplan en het daaruit voortvloeiende activiteitenplan en de afdelingsplannen. De 
Daltonontwikkeling wordt aangestuurd door de conrector onderwijs, ondersteund door de 
schoolleiding en enkele onderwijsontwikkelaars. De Daltonidentiteit wordt uitgedragen via 
schoolgids, website, (centrale) voorlichting, open dagen, presentaties op basisscholen, 
etc. Tijdens de open dag wordt in alle lokalen aandacht besteed aan hoe het Dalton-
onderwijs in de afdelingen en in de vakken wordt vormgegeven.  
Het scholingsplan moet nog worden opgesteld. Dalton scholing zal daar onderdeel van uit 
gaan maken. Zo zal de samenwerking in de scholing voor nieuwe docenten met Dalton 
Barendrecht worden gecontinueerd. Daarnaast is er het voornemen om volgend jaar op 
een aantal terreinen scholing aan het gehele personeel aan te bieden voor o.a. samen-
werkend leren, differentiëren en determinatie / toetsing (RTTI), waarbij collega’s zelf de 
keuze maken waar zij bij aansluiten. 

Indicatoren op schoolniveau 

evaluatie school 

6. Borging  
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De Daltonmogelijkheden van het gebouw worden, waar mogelijk, benut, bijvoorbeeld door 
leerlingen de mogelijkheid te geven in de gang zelfstandig te werken, of door in de aula of 
mediatheek aan de slag te gaan. De mediatheek is ingericht volgens de kleuren van onze 
Daltonuren. Zo is er daar bijvoorbeeld een ruimte om samen te werken, maar zijn er ook 
plekken om zelfstandig in stilte aan de slag te gaan. De mediatheek is dagelijks van 8.30  
tot 16.30 uur geopend en biedt leerlingen zodoende de mogelijkheid om ook buiten 
schooltijd aan de slag te gaan. De mediatheek wordt beheerd door een gekwalificeerde 
mediathecaris die leerlingen met raad en daad bijstaat. Markenhage wordt geroemd om de 
uitgebreide literaire collectie van de mediatheek. 
In de vernieuwbouw van ons gebouw is er meer ruimte in het gebouw gemaakt om vorm te 
geven aan ons Daltononderwijs, bijvoorbeeld door Dalton werkplekken, een beta-lab en 
een cv-atelier. De vernieuwbouw zal naar verwachting in de zomer van 2017 helemaal 
gereed zijn. 
M.i.v. dit jaar worden alle leerlingen jaarlijks geënquêteerd middels de enquêtes van 
kwaliteitscholen. Ouders worden eens in de drie jaar bevraagd, medewerkers ook eens in 
de drie jaar; dit conform de afspraken die binnen de stichting hierover zijn gemaakt. 
Specifieke vragen m.b.t. Daltononderwijs vormen nog geen apart onderdeel van deze 
enquêtes, maar meerdere vragen uit de enquêtes geven de benodigde informatie m.b.t. 
Daltononderwijs. 
Leerlingen worden, waar mogelijk, betrokken bij de inrichting van het onderwijs. De 
leerlingenraad krijgt de laatste jaren een steeds actievere rol en gaat vier keer per jaar in 
gesprek met de rector. Een lid van de leerlingenraad is afgevaardigd in de deelraad. In de 
vwo-afdeling is gestart met leerlingenpanels; het is de bedoeling dat deze vorm van 
leerling participatie ook in de andere afdelingen wordt opgepakt.  
Markenhage heeft een actieve en betrokken ouderraad. Enkele onderwijskundige thema’s 
komen in elke vergadering terug, bijvoorbeeld het gebruik van de studiewijzers. Eens per 
jaar staat het thema Dalton apart op de agenda en hier wordt, na voorbereiding met 
betrokkenen in de school, dan ruimschoots bij stilgestaan. De ouderraad heeft in een 
aparte avond feedback gegeven op de eerste versie van dit verslag en heeft dezelfde 
avond gebruikt om het gesprek met de visitatiecommissie voor te bereiden. Vorig 
schooljaar is er gestart met het organiseren van ouderpanels, ingezet om de 
betrokkenheid van ouders te vergroten. Het tweede ouderpanel, dat in november is 
gehouden, stond in het teken van het schoolklimaat op Markenhage. Het gesprek hierover 
werd toen gekoppeld aan de kernwaarden van ons Daltononderwijs. We merken dat 
ouders deze open vorm van gesprekken voeren over de school van hun kinderen zeer 
waarderen. 
Het schoolbestuur staat positief tegenover de de Daltonidentiteit van Markenhage en ziet 
het verzorgen van Daltononderwijs als een waardevolle invulling van divers 
onderwijsaanbod in de regio. 
Markenhage doet, zoals eerder gemeld, actief mee aan de regio-activiteiten van de NDV. 
Dit geldt zowel voor de landelijke bijeenkomsten van de NDV VO-regio als voor de 
bijeenkomsten van de Zuidwester. M.i.v. dit schooljaar komt deze laatste groep vier maal 
per jaar bij elkaar. Markenhage heeft actief bijgedragen aan de ontwikkeling van een 
aparte opleiding voor leidinggevenden op Daltonscholen voor voortgezet onderwijs. 
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Markenhage heeft geen daltonbeleidsplan en geen daltonboek.  
 
Het visitatieteam adviseert de school om gezamenlijk de vraag: Waarom ben je een 
daltonschool? te laten beantwoorden. De volgende stap is hoe dat bereikt kan worden en 
vervolgens moet het zichtbaar zijn in de praktijk. Het derde onderdeel van de ‘golden 
circle’ van Simon Sinek is het wat?  
Belangrijk daarbij is de volgorde van handelen. Begin met de vraag Waarom? 
Start met het beschrijven van je strategisch fundament.  
 
Het visitatieteam adviseert om keuzes te maken. Richt je je op dalton, op cultuur of op 
kansen bieden. Wij denken dat dalton de kapstok kan zijn waaraan het zijn van een 
cultuurprofielschool gehangen kan worden. Dalton is het bieden van kansen. Bij het 
onderdeel persoonlijke ontwikkeling wordt dit uitgewerkt.  
Het onderdeel borging is in de ogen van het visitatieteam onvoldoende, omdat de 
daltonontwikkeling voornamelijk gebaseerd is op plannen. Veranker dit in een daltonboek 
en een daltonontwikkelplan. Beschrijf daarin wat je nodig hebt om dalton verder te 
ontwikkelen en geef aan waar je concreet mee wilt beginnen. Doe dat niet alleen als 
schoolleiding, maar ga de dialoog aan met alle geledingen in de school. Benoem gewenst 
gedrag (competenties) van leerlingen en alle medewerkers. Er is een diversiteit in de 
beleving van dalton. Laat medewerkers benoemen wat ze nodig hebben en verwoord dat 
in het scholingsplan.  
 

 
 
 
 
 
 

Geen 

 
  

bevindingen visitatieteam 

Overige opmerkingen school 
 (nog niet in zelfevaluatie opgenomen, maar wel relevant) 
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In een prettig gesprek geven de leerlingen aan dat ze begeleid worden in zelfstandig werken en 
het  plannen van hun daltonuur. Ze kunnen niet echt een doorgaande lijn in deze begeleiding 
aangeven. 
In de brugklas wordt besproken hoe leerlingen op dat niveau kunnen samenwerken. Er wordt 
geen doorgaande lijn aangeboden. Gedurende de volgende jaren komen de leerlingen 
samenwerkingsopdrachten tegen, m.n. in tweetallen, en al doende leren zij hoe ze het beste 
kunnen samenwerken (trial and error). Zij voelen zich tijdens de samenwerkingsopdrachten wel 
gesteund door de docent en ze krijgen begeleiding. 
De studiewijzers worden door de docenten op verschillende manieren gebruikt. De leerlingen 
adviseren docenten om elkaars kwaliteiten te gebruiken. Er zijn docenten die goede studiewijzers 
maken en er goed mee werken. Deze docenten kunnen hun collega’s e.e.a. leren. Het werken 
met de studiewijzers zou effectiever kunnen. Hun voorstel is, dat de docenten aan het begin van 
iedere periode de studiewijzers doorspreken, uitleggen en samen dat vak voor die periode 
inplannen. Bij de meeste studiewijzers wordt één pad aangeboden; er zijn geen 
keuzemogelijkheden. 
Als een leerling in de BB ervoor heeft gekozen niet te werken aan de studiewijzer en deze leerling 
haalt een onvoldoende voor een toets, dan volgt er een mentorgesprek over de stap(pen) die de 
leerling nu gaat zetten. 
De leerlingen kunnen goed aangeven wat ze een goede daltondocent vinden. Deze docent: 
-laat je zelfstandig werken; 
-doet z’n best om studiewijzers te gebruiken; 
-laat leerlingen samenwerken; 
-is duidelijk; 
-kun je goed mee in gesprek gaan (luistert; kun je hulp aan vragen). 
De BB-leerlingen lijken tevreden met hun docenten en hebben er vertrouwen in. 
De OB-leerlingen zijn wat minder tevreden over hun docenten;  het lijkt of ze zich wat minder voor 
vol aangezien voelen. 
Ze zijn tevreden over het daltonuur en het gebruikte kleurensysteem; de verantwoordelijkheid 
wordt bij de leerlingen gelegd. 
Na elke toetsweek deelt de mentor zelfreflectieformulieren uit. Deze worden in de mentormap 
bewaard. Als er problemen waren, is een gesprek met de mentor mogelijk en de mentor helpt dan 
ook werkelijk. 
De aanwezige leerlingen hebben verschillende ervaringen met deze formulieren:  
-nooit gezien 
-bijna nooit gezien, mist ze ook niet, kan het zelf wel oplossen  
-na elke periode een formulier. Alle leerlingen komen op gesprek, ook de leerlingen met positieve 
resultaten. 
Als probleem wordt door allen genoemd de organisatie en de communicatie. 
Trots zijn de leerlingen op de sfeer en  de podiumklassen. 
Ze voelen zich thuis: “Je kan heel erg jezelf zijn”.  
 

 
 
 
 

Uit de gesprekken met leerlingen 
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De docenten geven aan trots te zijn op het cultuuronderwijs binnen de school, het maakt de 
leerling zichtbaar. De ontwikkeling van cultuuronderwijs gaat in de tijd gelijk op met de  
daltonontwikkeling. Dalton versterkt het cultuuronderwijs, leerlingen krijgen meer 
verantwoordelijkheid, en er is veel aandacht voor reflectie en samenwerken bij de cultuurvakken 
of projecten. 
 
Bij andere vakken is er volgens de docenten een ontwikkeling bij de kernwaarde 
verantwoordelijkheid, in keuzevrijheid, het geven van vertrouwen.  
De docenten zijn trots hoe ze met de leerlingen omgaan, hoe ze leerlingen kansen geven. 
Vragen/zorgen van de docenten: Hoe ziet daltononderwijs er straks uit op de campus? Zijn de 
voorstellen gedaan op pragmatische redenen of op basis van visie? 
Vertrouwen in de schoolleiding is in het verleden geschonden. 
Vertrouwen in huidige schoolleiding is groot.  
Communicatie en gebrek aan communicatie over campus en fusie heeft pijn gedaan. De 
campusplannen worden als bedreiging ervaren.  
Binnen de wiskundesectie (mavo) wordt veel samengewerkt, ook aan intervisie gedaan. Binnen 
de gehele mavo heeft intervisie een plaats gekregen. 
Er is een format van collegiale visitatie, gaat over cultuur en over daltononderwijs. Leerlingen 
vinden het niet raar als docenten op lesbezoeken komen. 
Er is behoefte aan een schoolbreed gesprek over daltononderwijs. Er is meer te halen uit het 
zichtbaar maken van competenties. Hier gaat Markenhage komend schooljaar bij de mavo mee 
aan de slag. Er zijn veel plannen.  
De werkdruk is hoog, we leven van toetsweek naar toetsweek. Veel focuspunten; Dalton, campus, 
cultuur, afdelingsplannen, binnen de secties zaken concretiseren etc. etc. 
Er is weinig tijd voor overleg. Er zou ook ruimte moeten zijn om onze lessen te verbeteren. 
We zouden het rooster anders inrichten, ruimte creëren voor vakoverstijgende projecten. 
Studiewijzers, hier gaan de leerlingen en docenten goed mee om. Er is bij sommige leerlingen wel 
ondersteuning nodig. 

 
 
 
 

Markenhage zit in een ontwikkelfase, men hoopt van deze visitatie te lerenen dat er een  spiegel 
wordt voorgehouden. 
 
Het visitatieteam wil meekijken met als doel Markenhage verder te helpen in de ontwikkeling op 
het gebied van daltononderwijs.  
 
Hoe is de zelfevaluatie tot stand gekomen en wat heb je van het proces geleerd?In november is 
bekeken wat er met de aanbevelingen is gedaan, per kernwaarde is gekeken hoe Markenhage 
er voor staat. Dit is met verschillende geledingen besproken. 
Dit was een waardevol proces.  Er gebeurt veel, maar de verbinding is soms minder zichtbaar.  
 
Tip: kijk ook naar het beeld wat de schoolleiding heeft over de school. 
 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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Waarom Dalton?  
Uit de overlevering; door terugloop in leerlingen, behoefte aan identiteit. In die zoektocht op 
Dalton uitgekomen, paste het beste bij het DNA van de school. 
Cultuur past meer bij onderwijsinhoud, we hebben over cultuur, Dalton en onderwijs dat kansen 
wil bieden. Burgerschapsvorming is Dalton in de praktijk. Dalton is het cement en de bakstenen 
van het onderwijs.  
Onderwijs zou de waarden moeten bijbrengen om leerlingen voor te bereiden om hun plek in de 
samenleving. Daar past Dalton bij. Een leerling moet niet alleen met een diploma de school uit, 
we werken ook aan de persoonlijkheidsvorming. 
 
Wat is dan de meerwaarde van daltononderwijs? 
 
We (Markenhage) horen terug van bijvoorbeeld het HBO:  meer zelfstandigheid, meer 
verantwoordelijkheid, de leerlingen weten beter wie ze zijn. Ze doen in het HBO beter volgens 
het Avanz. 
 
Is er een ontwikkelingslijn op het gebed van zelfstandigheid? 
 
Ze starten volgend jaar met een strakkere opbouw van de competenties. Dit wordt verweven in 
de daltontaken en meer expliciet gemaakt. 
Er wordt nog geen onderscheid gemaakt in zelfstandig leren, zelfsturend leren etc. 
Markenhage heeft behoefte om de plusdocumenten verder te ontwikkelen en te borgen. 
 
Hoe wordt de (dalton)professionalisering vorm en inhoud gegeven? 
 
Er wordt ingezet op afdelingen met intervisie en collegiale visitatie. Het lijkt of mensen niet goed 
weten wat ze moeten doen. Er is een map ontwikkeld met werkvormen die in praktijk werken, dit 
bespreken in de teams. 
Lesbezoeken en collegiale visitaties worden meegenomen in de gesprekken met de 
leidinggevenden. 
In verschillende studiedagen is besproken wat het betekent om daltondocent te zijn. Hier wordt 
het gesprek over gevoerd.  
We zijn de fase voorbij dat een docent niet kan of wil als het gaat om daltononderwijs.  
Bij sollicitatiegesprekken worden de kernwaarden van het daltononderwijs al besproken. Je kan 
alleen in LC of LD benoemd worden als Dalton in je genen zit.  
Docenten zitten in een zoektocht wat Dalton is. Er is het laatste jaar meer openheid ontstaan om 
het gesprek over dalton te voeren. 
Medewerkers moeten kleur bekennen, dalton staat niet ter discussie. Iedereen moet in beweging 
komen.  
We hebben een zoektocht gehad om Dalton in de gesprekkencyclus en lesbezoeken een 
functionele plaats te geven.  
Wat is leidend binnen dalton? ; vertrouwen in elkaar. Daar hebben we tijd voor nodig. De 
discussie aangaan hoort hier ook bij. Vertrouwen geven, verantwoording afleggen. 
Laagdrempelig wordt ook genoemd; deuren open. Aandacht voor waar de mensen zijn in de 
daltonontwikkeling, waar  ze naar toe willen. 
De mensen zijn geen koning meer in het lokaal. We kunnen meer handen en voeten geven aan 
het begeleiden van medewerkers. Met wijsheid met mensen omgaan, met mensen in verbinding 
blijven. 
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Verantwoordelijkheid: we zijn samen verantwoordelijk voor de leerlingen die we hebben. In moet 
loslaten en dat is soms eng. Hoe meer ruimte ik geef des te meer er gebeurt.  
Er is op het gebied van reflectie nog genoeg te doen, bewustwording van relatieve percepties. 
 
Hoe maken we het vwo aantrekkelijk en wat kan Dalton daar in betekenen is een andere 
zoektocht. 
De organisatiestructuur is gebaseerd op de sectie en de afdeling. Soms zijn er aanpassingen om 
doorlopende leerlijnen te versterken, zo is er is ook een bovenbouwteam voor de 2e fase. 
Binnen de plannen voor de campus is er ruimte voor identiteit van de verschillende scholen. 
Markenhage onderzoekt de mogelijkheden van daltonmiddagen voor vakoverstijgende projecten. 
Docenten willen langere lesuren, meer differentiëren en langere daltonblokken.  
De Campus lijkt een ingewikkelde opdracht, scholen met verschillende identiteiten die 
samengaan. Het wordt ook gezien als een kans om Dalton te expliciteren. Dat is het proces waar 
Markenhage in zit, het gaat dan om Dalton, cultuur is geen onderwerp van gesprek m.b.t. 
identiteit. 
 
Waar wil je over 4 jaar staan? 
 
Over 4 jaar willen we de kernwaarden nadrukkelijker in de lessen zien. En hoe nemen we de 
mensen mee? 
Tip; bedenk niet zelf maar zoek andere daltonscholen op. 
We zijn een bescheiden school aldus de rector, dat moet er uit. We mogen de successen meer 
en beter en meer vieren. 

 
 
 
 
 

Gesprek met de ouders heeft plaatsgevonden tussen 13:30 en 14:10. De tijd voor het gesprek 
was daardoor erg kort. Aanwezige ouders waren Cecile van Erp, Margreet Toonen en Joyce 
Heijnen. Alle ouders zijn lid van de ouderraad van de school.  Vanuit de visitatiecommissie werd 
het gesprek geleid door Willem Huijsmans, ondersteund door Bart Smeets. Beiden hebben 
aantekeningen gemaakt van het gesprek. De aantekeningen zijn verwerkt tot onderstaand 
verslag. 

Waarom hebben ouders of kind voor een daltonschool gekozen? 

De sfeer van Markenhage is goed. De school stond daar destijds ook al bekend om. Volgens de 
ouders vormde dalton geen belemmering. Ook nu zijn de ouders nog steeds erg tevreden over de 
keuze die hun kind gemaakt heeft. Kinderen zijn op Markenhage geen nummer, de school heeft 
veel oog voor het kind als individu. De podiumklas werd genoemd als een belangrijke trekker. 

Tips 

De belangrijkste ontwikkelpunten liggen volgens ouders in de lijn van de structuur en de 
organisatie. Vooral op organisatorisch vlak kan de school zich nog echt verbeteren. De 
lesroosters werden als concreet voorbeeld genoemd. De schoolorganisatie wil heel erg veel 
tegelijk, maar kan dit vervolgens niet goed plaatsen in het rooster van de leerlingen. “Ze willen 
veel maar krijgen het niet georganiseerd”. 
 

Uit de gesprekken met ouders 
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Een ander belangrijk ontwikkelpunt waren de studiewijzers. De studiewijzers zijn een krachtig 
middel maar iedere docent geeft het op zijn eigen manier vorm en vaak kunnen de ouders en 
leerlingen door de studiewijzers de planning niet meer zien. Ook de terminologie speelt hierin een 
rol. Zo kennen de leerlingen van Markenhage studiewijzers, daltontaken, 
samenwerkingsopdracht, opdrachten en huiswerk. Al dit werk heeft een andere naam en staat of 
op Magister, of in de studiewijzer, of wordt op een blaadje uitgedeeld in de les. Een ouder 
omschrijft het als: “Tussen alle papieren zoeken we onze eigen planning”. De afspraak was dat 
alleen toetsen en daltontaken in Magister zouden staan. 

Tops 

In de beleving van de ouders ontvangen de leerlingen op Markenhage veel vrijheid om zichzelf te 
ontwikkelen. Dit is van toepassing op het sociaal/emotionele vlak (zijn wie je bent en 
geaccepteerd worden) en op het gebied van leren. De communicatie tussen de directie en de 
ouderraad is goed. Er is altijd iemand vanuit de leiding bij de vergadering aanwezig. De ouders 
geven gevraagd en ongevraagd adviezen en hebben de indruk dat er goed naar hen geluisterd 
wordt. De ouders en de ouderraad in het bijzonder zijn goed op de hoogte van de aankomende 
veranderingen zoals de vorming van de nieuw campus o.a. doordat directies van de andere 
campusscholen bij hen op bezoek zijn geweest. 
Het contact tussen leerlingen en docenten wordt getypeerd als laagdrempelig. Daarnaast prijzen 
de ouders de school voor hun bijdrage in de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid van de 
leerlingen. Leerlingen van Markenhage zijn niet bang om te spreken voor een grote groep mensen 
of om te verwoorden wat hun mening is over een bepaald onderwerp. 

Hoe worden leerlingen gevolgd? 

De mentoren van het Markehagen spelen een actieve rol en vormen duidelijk de spil tussen 
school, ouders en kind. Mentoren bellen snel en het contact wordt omschreven als prettig en 
laagdrempelig. Indien de situatie iets complexer wordt is een afspraak op school snel gemaakt. 
Ouders spreken over duidelijk tweerichtingsverkeer. 

Samenwerken 

Merken jullie daar thuis wat van? Beinvloedt dit de resultaten? Nee geven ouders aan. 
Samenwerken gebeurt meestal in tweetallen. Er worden wel voorbeelden gegeven van tutorleren, 
een brugklasleerling krijgt Wiskunde ‘bijles’ van een ouderejaars leerling. Er worden geen grote 
samenwerkingsopdrachten thuis uitgevoerd. 
 

 
 
 
 

naam bestuurslid: de heer G. Olthof.  

 
Open gesprek gehad met de schoolleiding. Hoe kijkt het bestuur tegen een Daltonschool aan in 
de stichting VO Breda? 
Plannen voor een campus voor vernieuwingsonderwijs. Er zijn veel personeelswijzigingen 
geweest. Met de nieuwe rector aan de slag gegaan met onderwijsontwikkelingen en 
onderwijsresultaten. Inspectiebezoeken hadden effect op ontwikkeling van daltononderwijs, er 
moest een verbeterplan uitgevoerd worden. Nu een basisarrangement. 

Uit de gesprekken met het bestuur 
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In Breda drie besturen, gelden voor gebouwen door centraliseren = ruimte voor herbouw en 
nieuwbouw en breed pallet aan onderwijsaanbod. De vwo-afdeling van Markenhage is klein 
ondanks goede resultaten. 
Hoe kunnen we ons onderscheiden, door daltononderwijs (2004). 
Vervolgens om meer aandacht te geven aan cultuur. Dit betekent dat andere scholen in Breda dat 
niet doen. 
Wat is nu de paraplu? Cultuur, meer dan Dalton, heeft de school door een moeilijke periode 
gebracht. 
Dalton zit bij docenten veel in het hoofd, maar nog niet in het hart. Maar There s no way out, er is 
geen discussie meer mogelijk op de daltonidentiteit van de school. 
Er zijn binnen de stichting mobiliteitsmogelijkheden. Er worden evaluatie-instrumenten ingezet, 
lesbezoeken en leerlingenquêtes. “Je beweegt mee” binnen de richting van de school is het 
credo.  
 
Complimenten voor Carolien, de rector is bewust gekozen, om ontwikkelingen te begeleiden. 
Mensen mens. Demografisch ontwikkeling is stabiel. 
Er zijn slagen gemaakt in de daltonontwikkeling. Plannen zijn mooi, er moet ook doen en check 
zijn. 
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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 

x 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 

 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 

 
  

beoordeling 

Advies aan het bestuur van de NDV 
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Aanbeveling Omschrijving 

Nr.1  Borging 
Zorg ervoor dat alle kernwaarden over vier jaar duidelijk zichtbaar en voelbaar 
zijn in alle geledingen van de school, ( leerlijnen, competenties, gebouw, 
studiewijzers etc.). Zorg voor verankering in bijvoorbeeld een daltonboek. 

Nr. 2 Borging 
Maak gebruik van de diversiteit in de ontwikkelfase en – bereidheid van alle 
actoren in de school. Wees niet alleen intern gericht ( intervisie) maar kijk ook 
wat er buiten de school gebeurt. Stel regelmatig de ‘waarom ‘-vraag. 

Nr. 3 Borging 
Ga de dialoog aan met alle geledingen in de school. Alle geledingen zijn bereid 
mee te denken, ontwikkelingsrichtingen aan te geven en feedback te geven. 
Naast het geven van informatie over (dalton)ontwikkelingen is een moment voor 
reflectie zeer belangrijk.  
Vraag je af: ‘Doen we de goede dingen en doen we ze goed?’ 

Nr. 4 Reflectie 
Er zijn veel plannen en ontwikkelingen. Rubriceer deze in de volgende 
gebieden: pedagogiek, didactiek en organisatie. Zet vervolgens hier de 
kernwaarden op af en maak een 18-veld.  

 
 
 
 
 

 Markenhage zou meer gebruik mogen en kunnen maken van de diversiteit.  
Zorg ervoor dat daltonidentiteit niet alleen in het hoofd zit, maar ook in het hart. Borg dat en het is 
de kunst om eenheid in de verscheidenheid te maken.  
Beschrijf de daltonontwikkeling en geef prioriteiten aan in de vorm van een Plan van Aanpak.  
Verzamel alle daltonzaken in een daltonboek.  
Vier je successen! 

 
 
 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

 
Siemon van der Wal 
 

  

Ondertekening voorzitter visitatieteam 

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

 

slotopmerkingen 
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Wij kijken terug op een mooie dag en een mooi proces in de school in de samenstelling van het 
visitatierapport en zijn dan ook trots op het feit dat we opnieuw een licentie voor 4 jaar krijgen. Wij 
zijn erg blij dat de visitatiecommissie ziet dat Markenhage een Daltonschool is en ziet dat er de 
afgelopen jaren vele ontwikkelingen op Daltongebied zijn ingezet. Dat we daarin nog lang niet 
klaar zijn, is helder. Het verslag helpt ons op een aantal punten om hiermee verder aan de slag te 
gaan en geeft ons vooral een bevestiging van wat we zelf al zagen en zelf af van plan waren. We 
missen in het verslag en in de aanbevelingen concrete stappen die hierbij gezet kunnen worden; 
het blijft voor ons gevoel wat algemeen. 
Markenhage is een Daltonschool, maar ook een cultuurprofielschool en een school die leerlingen 
kansen wil bieden om te groeien. Dit zijn voor ons drie fundamentele pijlers, waarin we geen 
keuze willen maken. Wat wij zeker wel als opdracht zien voor de komende jaren is deze pijlers 
meer in elkaar over te laten vloeien en elkaar te laten versterken. 
Het komende jaar gaan we binnen de school aan de slag met de aanbevelingen. De wat  
algemeen geformuleerde actiepunten n.a.v. de aanbevelingen zullen we in de teams verder 
geconcretiseerd worden en hun beslag krijgen in de teamplannen.  

 
 
 
 
 
 

aanbeveling 1.  
 

Borging 
Zorg ervoor dat alle kernwaarden over vier jaar duidelijk zichtbaar en 
voelbaar zijn in alle geledingen van de school, ( leerlijnen, competenties, 
gebouw, studiewijzers etc.). Zorg voor verankering in bijvoorbeeld een 
daltonboek. 

actie Ontwikkeling Daltonbeleidsplan en leerlijnen Daltonvaardigheden 

uitvoerenden Onderwijsontwikkelgroep, schoolleiding, teams 

tijdvak 2016-2018 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Daltonscholing voor nieuwe docenten; post-HBO Daltonopleiding i.s.m. 
Dalton Barendrecht; scholing op kernwaarden (start in 16-17 met 
samenwerken); uitwisseling binnen Zuidwester voor 
onderwijsontwikkelgroep en brugklasdocenten (in 16-17) 

toelichting  
 
 
 
 
 
 
 

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) 

Borging 
Maak gebruik van de diversiteit in de ontwikkelfase en – bereidheid van 
alle actoren in de school. Wees niet alleen intern gericht ( intervisie) maar 
kijk ook wat er buiten de school gebeurt. Stel regelmatig de ‘waarom ‘-
vraag. 

actie De “waarom”-vraag in meerdere geledingen binnen de school bespreken 
in de route naar het schoolplan 2018-2022 en als fundament laten dienen 
voor het daltonbeleidsplan. LC- /LD-docenten nadrukkelijk inzetten op 
ontwikkeling Dalton-kernwaarden 

uitvoerenden Gehele team aangestuurd door schoolleiding en onderwijsontwikkelgroep 

tijdvak 2016-2018 

scholing/ externe 
ondersteuning 

i.i.g. samenwerking met Zuidwester 

toelichting  
 
 

aanbeveling 3. 
(letterlijk overnemen 
uit visitatieverslag) 

Borging 
Ga de dialoog aan met alle geledingen in de school. Alle geledingen zijn 
bereid mee te denken, ontwikkelingsrichtingen aan te geven en feedback 
te geven. Naast het geven van informatie over (dalton)ontwikkelingen is 
een moment voor reflectie zeer belangrijk.  
Vraag je af: ‘Doen we de goede dingen en doen we ze goed?’ 

actie We zijn goed in het uitdenken van plannen, minder goed in het evalueren 
en borgen. Hier gaan we de komende jaren meer de tijd voor maken en 
ervoor zorgen dat nieuwe ontwikkelingen niet binnen korte tijd weer van 
de tafel vallen. In afdelingen en secties gaan we hiertoe meer het 
gesprek aan. Frequente lesbezoeken en nabespreking daarvan zijn hier 
onderdeel van. 

uitvoerenden schoolleiding 

tijdvak 2016-2020 

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting  
 
 

aanbeveling 4. 
(letterlijk overnemen 
uit visitatieverslag) 

Reflectie 
Er zijn veel plannen en ontwikkelingen. Rubriceer deze in de volgende 
gebieden: pedagogiek, didactiek en organisatie. Zet vervolgens hier de 
kernwaarden op af en maak een 18-veld. 

actie Ontwikkeling daltonbeleidsplan waarin dit een plek zal krijgen 

uitvoerenden Onderwijsontwikkelgroep, schoolleiding en teams 

tijdvak 2016-2018 

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting  
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naam functie handtekening datum 

 
 

rector   

Siemon van der Wal 
 

visitatievoorzitter    

 
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 


