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niet van toepassing bij  1e licentieaanvraag 
 
 
 
 

Maak het plannen door de leerlingen dagoverstijgend zichtbaar en werkbaar. 

 
 
 
 

Vanaf eind groep 1 en groep 2 werken ze met een takenboekje. 
In groep 3 werken ze van de zomervakantie t/m de kerstvakantie met een takenbord. Na de 
kerstvakantie gaan ze naar een takenplanner met op de voorkant dagtaken en op de achterzijde 
weektaken. 
Ieder kind vanaf groep 4 heeft een rode map. Hierin zitten de taakplanners en de blokformulieren. 
Op de taakplanners kunnen de kinderen zien hoe laat ze bij welke instructie aanwezig moeten zijn. 
Tevens zien de kinderen de taken die ze die week moeten maken. Daaronder geven we aan de 
weektaken die ze zelfstandig in kunnen plannen. Sterke kinderen kunnen a.d.h.v. de 
blokformulieren weken vooruit werken. Ieder kind heeft inzichtelijk binnen de Snappet omgeving 
aan welke leerdoelen hij/zij nog verder kan werken. Op de blokformulieren geven we aan waar de 
verplichte instructiemomenten zijn waarbij nieuwe leerstof aangeboden wordt. 
Doordat alle “verplichte” tijden aangegeven staan, kunnen de kinderen zelf hun planning maken. 
Kinderen die meer kaders nodig hebben, krijgen dit van de leerkracht. 

 
 
 
 

Het plannen is werkbaar en dagoverstijgend. De planning is niet zichtbaar. Deze wordt (nog) niet 
visueel gemaakt. 

 
 
 
 

Maak een verdieping slag door in te zetten op veel meer ‘samenwerkend leren’ tussen leerlingen 
onderling in alle groepen. Deze aanbeveling sluit aan bij jullie plannen voor 2014-2018 in jullie 
Daltonboek pag. 25 ‘Uitbreiding coöperatieve werkvormen). 

 
 
 
 

Sinds schooljaar 2018-2019 zijn we begonnen met gepersonaliseerd leren. Hierdoor krijgt ieder 
kind de kans om instructie op maat te ontvangen. Dit gebeurt door met de instructie bij het voor de 
leerling passende leerjaar aan te sluiten. Zo kan een kind zich door ontwikkelen op eigen niveau. 
Binnen onze lessen proberen we zoveel mogelijk coöperatieve werkvormen toe te passen. 

 
 
 
 

We hebben coöperatieve werkvormen gezien. Leerlingen werken veel samen op het leerplein 
middels maatjeswerk. Leerlingen praten positief over samenwerken. 

 
 
 
 

Wij vinden het daltononderwijs op jullie school nog té leerkracht gestuurd. Wij zien wel b.v. een 
mooie verdiepingsslag van klassikaal frontaal gestuurd onderwijs naar gedifferentieerde aansturing 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 2. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 3. 1. 
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en begeleiding van de kinderen, waardoor de leerling meer betrokken wordt bij zijn/haar werk op 
niveau. Echter de ruimte voor de leerling om zelf te sturen (leerling gestuurd) is nauwelijks  
zichtbaar in de onderwijspraktijk en het dalton-boek. Daarmee blijft het onderwijs leerkracht 
gestuurd. Maak de transitie van leerkracht gestuurd onderwijs naar gedeeld gestuurd of leerling 
gestuurd onderwijs. Maak de leerling meer eigenaar van zijn eigen leerproces. 

 
 
 

Een deel hangt samen met de rode mappen (zie aanbeveling1) en Snappet werken, maar 
daarnaast maken de kinderen ook gebruik van hun portfolio. 
Binnen dit portfolio is er ruimte voor parels en een eigen beoordeling van het kind over zijn eigen 
ontwikkeling. 

 
 
 
 

Portfolio is een mooi instrument. Zeker de beoordeling die door leerlingen en leerkracht wordt 
ingevuld. 
We zien een gedifferentieerde instructie. Een deel is verplicht en een deel is facultatief. We vragen 
ons af of dit voor iedere leerling even helder is. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 4. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 5. 1. 

evaluatie school 

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

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

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

1.4 De leerling draagt zorg voor zijn leeromgeving. 
 

 
 
 

De leerlingen ontvangen wekelijks een taakplanner.  
De leerlingen zijn verantwoordelijk om samen met de leerkracht te kijken waar ze de hulp nodig 
hebben.  
De leerlingen worden gemotiveerd gesprekken met de leerkracht aan te gaan en na te denken over 
eigen keuzes en gedrag. 
De leerlingen kunnen kiezen waar ze op welke manier met elkaar of alleen willen werken 
(stiltelokaal, leerplein, klas, samen, alleen, met de juf). 
Het kanjerbord geeft inzicht welke kinderen aanwezig zijn en waar ze mogen werken. Wanneer een 
kind in het stiltelokaal wil werken, maken ze gebruik van de stiltekaarten. 
Door middel van het huishoudelijke bord geven we het vertrouwen aan kinderen om de 
leeromgeving zo optimaal mogelijk te houden. Dit is een controlerende taak. De kinderen spreken 
elkaar erop aan hoe iets gedaan is. 
De parel van onze school: De kinderen maken bewuster de keus van hun werkplek. Ze denken na 
over waarom ze op het leerplein/stiltelokaal/bij de juf willen werken.  

 
 
 

Dit zien we als visitatieteam terug in de school en wordt ook zo ervaren door leerlingen en collega’s. 
We zien kinderen heel bewust een keuze van werkplek maken. 
Het aanspreken van kinderen onderling is weinig gezien, maar kan vergroot worden door de juiste 
vraagstelling vanuit de leerkracht. 

 
 
 

1.5 De leraar kan loslaten en schenkt vertrouwen aan zijn leerlingen. Hij biedt hiervoor een 
kader waarbinnen de leerlingen hun eigen leerproces kunnen vormgeven.  

1.6 De leraar houdt rekening met verschillen en creëert maatwerk dat zichtbaar is in de 
taakinhoud.  

1.7 De leraar begeleidt zijn leerlingen en geeft waar nodig sturing, op zo'n manier dat de 
leerlingen zich vaardigheden eigen kunnen maken om de leerdoelen te behalen en  de 
taak te kunnen volbrengen. 

 

 

 
 

Door middel van het kanjerbord hebben alle leerkrachten inzicht wie er aanwezig zijn en  waar 
kinderen mogen werken. 
We streven er naar om coachingsgesprekken met de kinderen te voeren waar ze nog meer inzicht 
krijgen in waar ze staan en waar ze naar toe gaan. 
De parel binnen onze school: De leerkrachten hebben onderling een groot vertrouwen in elkaar. 
Hierdoor voelt een ieder zich vrij om te bewegen en te ontwikkelen. Ondanks de grote verschillen 
tussen elkaar als persoon, zijn wij één team. Dit is een voorwaarde om je verantwoordelijkheden te 
nemen en te geven. 
Doordat er verschillende leerkrachten met een kind werken, dragen we gezamenlijke 
verantwoording.  

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

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Wanneer er voor een kind extra zorg nodig is, bespreken we deze leerlingen met alle leerkrachten 
die van invloed zijn op de leerontwikkeling. 

 
 
 

We beamen het onderlinge vertrouwen volledig. De organisatie van deze kleinschalige en sfeervolle 
school bepaalt mede de omgang met elkaar. Alle geledingen ervaren hierin hetzelfde. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Alle neuzen staan dezelfde kant op. Er wordt ruimte gegeven om hier meer invulling aan te geven. 
Tijdens Daltonwerkvergaderingen wordt een ieders inzet ten zeerste gewaardeerd. 
Er heerst een sfeer van vertrouwen, waardering en het zien van talenten in elkaar. Deze talenten 
proberen we ook zo positief mogelijk in te zetten tijdens de vergade-ringen. 
De taken zijn verdeeld. De leerkrachten spreken elkaar hier op aan en letten hierbij op de waarde 
waarin je de ander laat. 
Tijdens functioneringsgesprekken wordt er gesproken over eventuele scholing en leerdoelen.  
We hebben contact met alle Daltonscholen binnen ons bestuur. De Daltoncoördinatoren komen 
meerdere malen per jaar samen om puzzels en parels met elkaar te delen. De 
Daltonregiobijeenkomsten worden standaard opgenomen in onze jaarplanning en met plezier 
bezocht. 
De parel van onze school: We zijn een professioneel team. We spreken de verantwoordelijkheid 
naar ouders op de juiste manier uit. We praten met elkaar en niet over elkaar. 

 
 
 

Goed dat het vertrouwen in zowel personen en organisatie op orde is. De onderlinge 
professionaliteit kan worden uitgebreid door collegiale consultaties. Leer van en met elkaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Een kind vraagt eerst aan een ander kind (met fluisterstem) om hulp, wanneer hij meer uitleg nodig 
heeft, kan hij ook terecht bij de leerkracht op het leerplein 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Ieder kind weet hoe laat hij instructie krijgt van de experts en of hij daarbij aanwezig moet zijn. De 
resterende tijd kan hij zelf indelen. 
De kinderen weten wanneer ze aan hun individuele doelen werken hoe ze het moeten doen (tot 
welke kleur of sterren). Hierdoor zien ze ook of ze een toets makkelijk zouden moeten kunnen 
maken. 
Door het werken met uitgestelde aandacht en instructiemomenten op de taakplanner leren de 
kinderen zelf plannen en binnen de gestelde kaders het doel te bereiken. 
We zijn trots op de rust binnen de school waar de kinderen in kunnen werken en de manier waarop 
kinderen elkaar aan durven te spreken en conflicten zelfstandig kunnen oplossen. 

 
 
 
 

Er wordt heel zelfstandig en doelgericht gewerkt. Wij constateren ook de rust in de school tijdens 
het werken. Daar mogen jullie trots op zijn.  

 
 

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. 

 

 
 
 

Zoals hierboven aangegeven, willen we als leerkracht de kinderen meer ruimte geven om zelf 
doelen te stellen en hierdoor een persoonlijk leerplan te laten maken. Door een kind kaders te 
geven, kan het zelfstandig doelgericht aan het werk. Goed is het om te zien dat de leerkrachten in 
gesprekken met de kinderen doorvragen en kinderen laten nadenken/inzien wat er nodig is voor het 
uitvoeren van hun taak. 
Standaard hebben we nu de eerste twee weken, de Gouden weken, van het schooljaar opgenomen 
om de kaders met de kinderen te bespreken. 

 
 
 
 

Ga hiermee door. 

 
 
 

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.  
 

 
 
 

De eerste stappen zijn gezet om van elkaar te leren. Tijdens de studiemomenten voor onze school 
met het gehele team is een ieders inbreng even belangrijk. Op deze manier kunnen we samen 
bouwen en onze gepersonaliseerd onderwijs blijven ontwikkelen. 
We denken dit nog verder uit te kunnen werken naar een vorm van teamteaching, d.m.v. collegiale 
visitatie. 

 
 
 

Ieders inbreng wordt gewaardeerd. De basis voor een goede samenwerking is gelegd. Collegiale 
consultatie is een volgende stap in de ontwikkeling. 

 
 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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3.1 De leerling benut de gegeven tijd en gelegenheid om te oefenen en zich te bekwamen in 
samenwerkingsvaardigheden. 

3.2 De leerling werkt op respectvolle wijze samen met leraar en medeleerlingen. 
 

 
 
 

Trots zijn wij op de gesprekken die wij als leerkracht voeren met de leerling op gelijkwaardig niveau. 
Wij staan open voor de gedachten en gevoelens van een kind en zij worden gemotiveerd door de 
vragen die de leerkracht aan ze stelt. Door verder te denken worden nieuwe stappen gezet en 
nieuwe doelen gesteld. 
We zijn blijvend bezig de kinderen bewust te maken wat samenwerken inhoudt en op welke wijze je 
dit vorm geeft. Daarnaast hebben we handelingswijzers ontwikkeld en is er een Kinderraad 
opgesteld. 

 
 
 

We zien dat leerlingen op een respectvolle wijze met elkaar samenwerken. Leerlingen werken 
makkelijk in de verschillende lokalen. Jullie manier van werken is een uitstekend voorbeeld van 
teamteaching. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

In een klein team is het heel belangrijk om samen te werken. Je kan jezelf gewoon-weg niet 
wegcijferen. Dit zou taakverzwarend werken op je collega’s. We hebben dan ook erg naar onszelf 
moeten kijken hoe we ons open naar elkaar konden opstellen. Nu heerst er een cultuur van “met 
elkaar”, “samen sterk”.  
Er wordt gelet op afspraken en kunnen elkaar hierop aanspreken zonder dat dit als aanval gezien 
wordt. De leerkracht kijkt ook goed of dit plenair of één-op-één gedaan moet worden uit respect 
voor de ander. 
Dit wordt toegepast op leerkracht-leerkrachtniveau, maar ook op leerkracht-leerling-niveau. 
Hierdoor ontstaat er een veilig pedagogisch klimaat. 

 
 
 

Door jullie manier van werken moeten jullie wel met elkaar samenwerken. Als team voelen jullie je 
verantwoordelijk voor alle leerlingen binnen de school. 
We zagen een veilig klimaat binnen de school. 

 
  

3. Samenwerking  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 

bevindingen visitatieteam 
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3.7 De school is een leefgemeenschap waarbinnen leerlingen, leraren en overige 
medewerkers op een zichtbare wijze samen leven en werken. 

3.8 De school is een leerplek waar leerlingen en leraren al samenwerkend van en met elkaar 
leren. 

3.9 De school is een veilige oefenplek voor democratisering en socialisering.   
 

 
 
 

We vinden het heel belangrijk dat kinderen hier uniek kunnen en mogen zijn. 
We doen mee aan het GIPS-project, waarbij kinderen bewust worden van de verschillen in de 
maatschappij. Tijdens activiteiten koppelen wij leerlingen aan elkaar om de oudere kinderen de 
jongere te begeleiden. Kinderen ervaren hierdoor hoe de ander is, werkt en beleeft. 
Daarnaast zijn we gestart met levensbeschouwelijk onderwijs. Hierin komen verschillende 
geloofsovertuigingen naar voren, zodat de kinderen anderen beter kunnen begrijpen. 
Door het veilige klimaat binnen onze school kunnen en durven kinderen en leerkrachten zichzelf te 
zijn. Er zijn bovenschoolse werkgroepen voor Dalton, ICC en ICT, waar leerkrachten elkaar 
opzoeken om expertise te delen. 
Binnen onze school zoeken we zo vaak mogelijk de samenwerking op met Okidoki. Denk hierbij 
aan de aansluiting van peuter naar kleuter, maar ook betrokkenheid bij thema’s, feesten en partijen. 

 
 
 

We zien veel leerlingen van de verschillende groepen op het leerplein. We horen van het team 
terug dat de leerlingen van de verschillende groepen elkaar goed helpen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 kinderen plannen zelfstandig op hun takenplanner. Reflecteren wordt op vrijdag gedaan, d.m.v. 
verschillende vormen. 
Twee keer per jaar reflecteren de kinderen op hun eigen ontwikkeling. Dit gebeurt op verschillende 
onderdelen. Daltonwaarden, werkhouding, sociale vaardigheden en overige vakken. 
Dagelijks zijn we met de kinderen in gesprek over de rol van het kind in de werksituatie of 
gedragssituatie. 
Bij spreekbeurten en boekbesprekingen wordt er door de kinderen tips en tops gegeven. Hiervoor 
worden succescriteria opgesteld, die de kinderen vooraf al weten. 

 
 
 

Het plannen zien we niet terug op de weektaken. Leerlingen geven aan in hun hoofd te plannen.  
In het portfolio is aandacht voor het reflecteren op de lange termijn. Het invulblad voor leerling en 
leerkracht vinden wij een mooie toevoeging in het portfolio. 
We hebben leerlingen met hun maatje tips en tops zien geven. 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

4. Reflectie  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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4.5 De leraar zet verschillende reflectiemethoden in. 

4.6 De leraar laat leerlingen reflecteren op de samenwerking. 

4.7 De leraar laat leerlingen feedback geven op zijn eigen functioneren. 

4.8 De leraar is in staat om kritisch naar zijn werk te kijken en gebruikt 
evaluatie, reflectie en feedback van anderen om zich verder te ontwikkelen.  

 

 
 
 

Trots zijn we op de gesprekken die plaatsvinden gedurende de hele week en het gehele jaar.  
Er vinden voortgangsgesprekken plaats. Hierin vertellen de kinderen aan hun ouders hoe het gaat. 
De leerkracht vult aan waar nodig. 
Het portfolio is hierbij het middel dat gebruikt wordt. 

 
 
 

Ga zo door. Het portfolio ziet er goed uit. 

 
 
 

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. 
 

 
 
 
 

Reflectie binnen ons team zorgt voor een continue ontwikkeling. Het team overlegt regelmatig met 
elkaar en reflecteert op de daltonontwikkeling in school. 
Intervisie was in de afgelopen periode niet prioriteit nummer 1. De nadruk heeft op andere 
ontwikkelpunten gelegen, zoals het portfolio, eigenaarschap en gepersonaliseerd leren. 

 
 
 

 
We merken dat er makkelijk met elkaar wordt overlegd. Het is goed om te komen tot intervisie en 
collegiale consultatie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
  

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

5. Effectiviteit / doelmatigheid  
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De leerlingen krijgen werk op maat. Hier wordt gekeken naar de ontwikkeling van een kind. 
Hierdoor blijft er voor elk kind tijd en ruimte over om weektaken in te plannen.  
De kinderen krijgen de vrijheid om zelf de tijd te plannen en de werkplek te bepalen. 
Door de planning die ze gemaakt hebben aan het begin van de week, geeft dit ze inzicht in hoe hun 
week vordert. Ze hebben meerdere malen in de week de mogelijkheid om hun vorderingen te 
bespreken en taken af te laten tekenen. 

 
 
 

Wij zien dat de kinderen zeer effectief bezig zijn met hun “devices” in combinatie met maatwerk 
voor leerlingen. De kinderen worden effectief bevraagd door de leerkrachten gedurende de week. 
Dit wordt zowel op de taakplanner gezien als ook digitaal via “Snappet”. 

 
 
 

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. 
 

 
 
 

Wanneer een kind een leerdoel wil bereiken wat nog niet aangeboden wordt, is er altijd de 
mogelijkheid om dit in een werkpakket van het kind te zetten. Op deze manier kunnen de kinderen 
hun eigen leerdoelen binnen de leerlijn samenstellen.  
Eerlijkheid is wel, dat nog niet veel kinderen dit aangeven. 

 
 
 
 

De leraren hebben op deze school een zeer effectief programma omschreven met verschillende 
instructies. De grootte van de school laat dit toe, doordat veel kinderen verschillende instructies bij 
verschillende collega’s volgen. Dit is strak uitgewerkt. 
Leerlingen geven terug dat de doelmatigheid in de groep 4/5 positief effect heeft doordat daar de 
leerdoelen ook nog eens in het lokaal zichtbaar zijn gemaakt. Zoek hier de uitbreiding met het 
gehele team. 
4 leerlingen draaien een pilot met werkpakketten. Dit wordt als positief ervaren en anderen zouden 
dit ook graag willen. Een mooie uitdaging in het vooruitzicht. 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Nadat de Daltonvisitatie geweest is, hebben we de drie pijlers uitgewerkt. Vandaar dat er nu in onze 
Daltonhal de vijf kernwaarden zichtbaar zijn. 
Er wordt gekeken naar de doelen die we stellen, op leerling- en klassenniveau. De leerkrachten 
hebben baat bij de jaarplanning, toetskalender, groepsplannen en individuele handelingsplannen. 
De vergaderingen en bijeenkomsten worden steeds jaarlijks bepaald en een ieder heeft daar 
zeggenschap over. Door de juiste verdeling van tijd kunnen we de doelen bereiken die wij onszelf 
stellen. 

 
 
 

Een effectief hardwerkend klein team.  
Een zichtbare uitwerking van alle pijlers in deze school. Bij binnenkomst, leerlingenraad is goed op 
de hoogte, ouders zijn goed op de hoogte. Met andere woorden gelukt om de pijlers uit te werken. 
 
De communicatielijnen zijn heel kort en daardoor bijna automatisch zeer effectief. De juiste 
onderwijskundige zaken worden besproken. Werk er hard aan om dit te behouden als eventueel het 
team groeit richting nieuwbouw. 
Collegiale consultatie als effectieve en doelmatige leermethode dient nu definitief opgepakt te 
worden. De tijd is er rijp voor. 
 
Het doel om meer leerlingen op deze school te krijgen middels, in welke vorm dan ook, met 
positieve “public relations” kan meer opgepakt worden volgens ouders en team. 
 
De effectiviteit en doelmatigheid voor zij-instromende leerlingen is nog een zoektocht voor de 
teamleden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

De afgelopen vijf jaar hebben we zeker niet stilgezeten. We hebben een kinderraad opgezet, een 
Daltongang gecreëerd, gepersonaliseerd leren opgestart, leerdoelen in kaart gebracht, 
handelingswijzers gemaakt, portfolio ontworpen. 
Iedereen is Dalton gecertificeerd. 
Dalton is niet iets dat we alleen doen, maar nog belangrijker, vooral zijn. 
Een periode waar we trots op zijn. 

 

bevindingen visitatieteam 

Borging als voorwaarde 
 

evaluatie school 

Indicatoren op schoolniveau 
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We zien dat er hard is gewerkt. We merken dan ook dat er veel is ontwikkeld. Nu is de tijd gekomen 
om dit met elkaar verder uit te bouwen. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

We hebben gesproken met 5 leerlingen van de kinderraad. De leerlingen vertellen ons goed over het 
daltononderwijs.  
Er wordt meegegeven dat het fijn is dat de doelen per groep en vak worden opgehangen zoals bij juf 
Joke. Het is fijn als dat op andere plekken ook wordt gedaan.  
Ook wordt er verteld dat plannen vooral in het hoofd gebeurt.  
Het is fijn dat je naar een andere juf van de school kan voor hulp. De juffen worden zorgzaam 
genoemd. De leerlingen geven aan dat het een fijne, kleine school is, waar iedereen zich fijn voelt.  
Bij de TSO mogen de leerkrachten wat meer letten op wat er gebeurt. 
Het overzicht in de rode map is heel handig. 

 
 
 
 

Stagiaire ervaart de school als positief en kan ook een goed vergelijk maken met andere scholen 
waar zij is aangesteld. 
 
Leerkrachten zijn er voor en met elkaar. Stemmen zaken af, doen het samen waar mogelijk en 
werken effectief. Er zijn verschillen tussen elkaar waarneembaar, die middels collegiale visitaties 
gefilterd en of besproken kunnen worden. De basis is goed op orde en deze biedt ook de ruimte om 
te leren van en met elkaar.  
 
De intern begeleider geeft aan dat de zij-instromende kinderen effect hebben op de opbrengsten en 
hierbij wel positief aankijkt tegen de mogelijkheden om verder te ontwikkelen.  
 
Aan de directie wordt medegedeeld dat de familiaire cultuur om de hoek ligt. Ken de voor- en 
nadelen. 
 
De tussenschoolse opvang verdient blijvende aandacht.  
 
Daltoncoordinator doet het samen met directie en team. Een gestructureerde en geliefde leerkracht 
bij zowel ouders, kinderen als collega’s. 

 
 
 
 

 

Deze school was met twee andere locaties één school. Op dit moment is er nog wel sprake van één 
brinnummer, maar de scholen werken zelfstandig van elkaar. 
Er is de laatste jaren hard gewerkt aan het portfolio, dat sinds vorig jaar goed werkt. 
Het leerlingenaantal is teruggelopen. Er wordt hard gewerkt om weer leerlingen te trekken. De hoop 
is dat eventuele nieuwbouw daar helpend in is. 

bevindingen visitatieteam 

Uit de gesprekken met leerlingen 

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

 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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We hebben gesproken met drie ouders van de school. De ouders zijn heel tevreden over deze 
school. Ze vinden het onbegrijpelijk dat de school niet verder groeit. 
De slechte naam is in het verleden ontstaan. In de katholieke gemeente heeft een openbare school al 
een mindere naam. Ook de verandering van de populatie was lastig voor deze school.  
De kansen liggen nu in het feit dat de school heel kleinschalig is. Iedereen kent elkaar. Het werken 
volgens de kernwaarden van Dalton is top. 
Er wordt via de nieuwsbrief hoofdzakelijk gecommuniceerd over organisatorische zaken. Af en toe 
wordt er iets over de daltonontwikkeling geschreven. 
 
De ouders denken dat de school meer naar buiten kan treden om leerlingen te werven. De 
onduidelijkheid rond de nieuwbouw werkt nu juist remmend. 
Er kan bijvoorbeeld geflyerd worden in de nieuwbouwwijk.  
 
Het is fijn dat kinderen zo goed over hun portfolio kunnen vertellen. 

 
 
 
 
 

naam bestuurslid: dhr. Joost van Loon ad interim tot en met 1 maart 2020.  

Een tevreden bestuurder die rekening houdt met eventuele onderwijskundige ontwikkelingen en 
gepaard gaande investeringen in combinatie met toekomstige nieuwbouw. 
 
Erkend dat er hard is gewerkt. Dat de school in een onzichtbare positie in de kleine kern van de 
regio staat. Ervaart veel concurrentie van de omliggende schoolbesturen.  
 
Geeft aan de nieuwe bestuurder de opdracht mee om de kwetsbare grootte van de school verder op 
te pakken met directie en teamleden.  
 
Doordat er meerdere daltonscholen binnen dit bestuur zijn, wordt er ook expertise gedeeld en 
ervaringen uitgewisseld. Dit wordt als prettig ervaren binnen dit bestuur. 
 
Onderwijskundig didactisch geen enkele zorgen over deze school. 
Slagvaardigheid van de gemeente wordt gezien als teleurstellend in de ontwikkeling van de 
nieuwbouw. 

 
 
 
 
 

  ontwikkeling 

nr Beoordelingskader O V 
0 Realisering aanbevelingen vorige visitatie*  V 
1 Vrijheid in gebondenheid / Verantwoordelijkheid en vertrouwen  V 
2 Zelfstandigheid  V 
3 Samenwerking  V 
4 Reflectie  V 
5 Effectiviteit - doelmatigheid  V 

* niet van toepassing bij licentieverlening 

 
  

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met het bestuur 

beoordeling 
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 Advies 

Criteria 

 
Licentie verlenen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde. 

 
Over twee jaar versnelde visitatie voor 
licentieverlening 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden 

 
Geen licentie verlenen Na versnelde visitatie licentieverlening twee of meer 

onvoldoende kernwaarden 

X 
Licentie voor vijf jaar verlengen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde inclusief realisering 
aanbevelingen vorige visitatie + borging 

 
Over twee jaar versnelde visitatie  
(bij de vijfjaarlijkse visitatie) 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden inclusief realisering 
aanbevelingen vorige visitatie + borging 

 
Licentie intrekken Na versnelde visitatie twee of meer onvoldoende kernwaarden 

inclusief realisering aanbevelingen vorige visitatie + borging 

 
 
 
 
 
 
 

Aanbeveling Omschrijving 
Nr. 1 We zien dat er een goede ontwikkeling is geweest op het gebied van leerlinggestuurd 

werken. Toch kan dit verder worden uitgebouwd. Wat kunnen jullie als team meer 
loslaten en kunnen de leerlingen juist meer doen? 

Nr. 2 Alle geledingen zijn positief over de school. We zien dat er goed onderwijs wordt 
gegeven. Breng dit geluid (nog meer) naar buiten. De nieuwbouw is een enorme kans, 
maar wacht niet af. Onderneem actie. 

Nr. 3 Plannen is goed werkbaar binnen deze school. Kinderen en leerkrachten zijn er 
enthousiast over en betrokken bij. Iedereen weet hoe het werkt. Het inzichtelijk maken 
van de planning is noodzakelijk om het gesprek hierover aan te gaan.  

Nr.  
 

Nr.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

naam handtekening datum 

  08-04-2020 

 

 

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

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

 

slotopmerkingen 
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Op 17 februari hebben Ed Schut en Jerry Leepel een bezoek gebracht aan onze school. Met trots hebben 
wij deze dag onze school laten zien. Wat een groot compliment om terug te horen en te lezen dat ons 
Daltononderwijs staat! Wij hebben de aanwezigheid van de visiteurs als prettig en waardevol ervaren. Wij 
kunnen ons vinden in de aanbevelingen voor onze school en kunnen de komende vijf jaar met positieve 
energie aan de slag. 

 

 

 

 

 

 

aanbeveling 1. (letterlijk 

overnemen uit visitatieverslag) 

We zien dat er een goede ontwikkeling is geweest op het gebied van 
leerlinggestuurd werken. Toch kan dit verder worden uitgebouwd. Wat kunnen 
jullie als team meer loslaten en kunnen de leerlingen juist meer doen? 

actie Op het blokformulier staat aangegeven welke instructies de kinderen moeten en 
welke de kinderen mogen volgen. Door middel van Snappet is het misschien 
mogelijk dat kinderen zelf meer inzicht krijgen of ze een doel al wel of niet 
beheersen. Op basis daarvan kunnen ze een weloverwogen keuze maken of ze 
wel of niet aanwezig zijn tijdens een instructiemoment. Door te kijken naar de 
leerlijnen en leerdoelen is het interessant om met het team te bekijken of 
kinderen ook met terugwerkende kracht instructies bij andere leerjaren kunnen 
halen. Mogelijk is een leerling in groep 8 nog niet sterk in breuken en zou het zo 
nogmaals kunnen aansluiten bij een rekeninstructie die aansluit op zijn of haar 
behoeften.   

uitvoerenden Directie en leerkrachten gr 4 t/m 8 

tijdvak 2020-2021 

scholing/externe 
ondersteuning 

Snappetdeskundige, team scholing 

toelichting  
 
 

aanbeveling 2. (letterlijk 

overnemen uit visitatieverslag) 

Alle geledingen zijn positief over de school. We zien dat er goed onderwijs wordt 
gegeven. Breng dit geluid (nog meer) naar buiten. De nieuwbouw is een enorme 
kans, maar wacht niet af. Onderneem actie. 

actie Kranten en online media maandelijks informeren over ontwikkelingen in en 
rondom de school. Denk aan prestaties van leerlingen, acties van de kinderraad, 
ontwikkelingen van ons daltononderwijs, de nationale daltondag, acties van 
ouders enz. Hoe klein ook, laat je horen. Mogelijk een PR groepje aanstellen die 
dit kunnen uitwerken, zodat de directie alleen nog een controlerende functie 
heeft voordat het bericht uit gaat. 

uitvoerenden Directie+specialisten 

tijdvak 2020-2025 

scholing/externe 
ondersteuning 

PR groepje maken 

toelichting  
 

aanbeveling 3. (letterlijk 

overnemen uit visitatieverslag) 

Plannen is goed werkbaar binnen deze school. Kinderen en leerkrachten zijn er 
enthousiast over en betrokken bij. Iedereen weet hoe het werkt. Het inzichtelijk 
maken van de planning is noodzakelijk om het gesprek hierover aan te gaan. 

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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actie Het plannen van het werk centraal stellen tijdens de gouden weken. Kinderen 
bewust maken van het feit waarom plannen noodzakelijk is. Hier wekelijks een 
vast moment voor kiezen en de kinderen daarin begeleiden. Waarom doen de 
kinderen het nu in het hoofd? Waarschijnlijk denken ze er te makkelijk over/zien 
het nut er niet van in. Denken dat dit achteraf net zo makkelijk kan. Eigen werk 
als beloning hier tegenover stellen, zodat ze kunnen uitkijken/ werken naar het 
einde van de week. 

uitvoerenden Leerkrachten groep 3 t/m 8 

tijdvak Wekelijks maar zeker in de gouden weken 

scholing/externe 
ondersteuning 

n.v.t. 

toelichting  
 

aanbeveling 4. (letterlijk 

overnemen uit visitatieverslag) 

 

actie  

uitvoerenden  

tijdvak  

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

naam functie handtekening datum 

 directeur  31-03-2020 

 
 

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 


