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Het team zal meer richting gedeelde sturing moeten gaan werken, 

waardoor leerlingen meer ruimte krijgen om taak– en keuzewerk samen 
te stellen. 
 
 
 
 

De inhoud van de leerstof wordt door de leerkracht bepaald, maar door het invoeren 
van de nieuwe taakbrief in 2012 kunnen de kinderen zelf inplannen welke taak/ 
keuzewerk ze willen maken. In januari 2015 worden ook de doelen aangegeven op 
de taakbrief, zodat kinderen zich meer bewust zijn, wat ze gaan leren. Ook stellen 
de kinderen zich een persoonlijk doel voor de betreffende week. In de daltonteam-
vergaderingen zijn er ideeën voor leerlinggestuurde opdrachten geïnventariseerd en 
vastgelegd. Het leerlinggestuurd werken vindt echter nog steeds incidenteel plaats.  
In de afgelopen jaren zijn wij ons meer gaan richten op  kinderen die meerbegaafd 
zijn. Deze kinderen kunnen leren in Acadin, Language Nut en Topondernemers.  
De methode “Taaljounaal” is aangeschaft en daar wordt middels keuzeactiviteiten  
de kans geboden om meer leerlinggestuurd te werken. 
De leerkrachten hebben workshops kunnen volgen op inspiratiedagen en Dalton-
conferenties op het gebied van leerlinggestuurd werken. De Daltoncoördinatoren  
hebben contact gehad met andere scholen wat betreft hun werkwijze. De 
bevindingen worden doorgegeven aan het team.  
De school kampt met lage cito-eindopbrengsten. Om meer zicht te krijgen op 
opbrengstgericht werken, hebben de leerkrachten van de bovenbouw het project 
‘opbrengstgericht werken’ onder leiding van de werkgroep Streef gevolgd. Hierdoor 
is er nu meer inzicht in de toetsen van Cito. De tussenopbrengsten zijn wel 
voldoende. Voor spelling is er een nieuwe aanpak, los van de taalmethode gekozen. 
“Zo leer je lezen en spellen “, is ingevoerd. Doordat we zwakke school zijn, hebben 
de leerkrachten de neiging om nog meer leerkrachtgestuurd onderwijs voor de 
hoofdvakken te geven. Wij zien wel mogelijkheden, om het onderdeel begrijpend 
lezen en de zaakvakken die nu klassikaal aangeboden worden te verwerken in 
taaktijd. Op deze manier kunnen we taaktijd verlengen, waardoor leerlingen meer 
ruimte krijgen om een passende planning te maken die aansluit bij hun 
behoeften.(ontwikkelpunt 2015-2016). 

 
 
 

Het verslag wekt de indruk dat de school gedeelde of zelfsturing niet ziet als 
oplossing voor het predikaat “zwakke school”.  
Het leerlinggestuurd werken wordt  aangeboden aan de meer begaafdere leerlingen. 
Sommige leerkrachten hebben moeite met “loslaten”. Sommige leerlingen zijn 
gebaat bij leerkrachtgestuurd onderwijs. Daar waar je niet kunt loslaten heeft de 
leerkracht de regie. Daar waar het wel kan moet je leerlinggestuurd onderwijs vooral 
toepassen. 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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Kies voor momenten van korte doelmatige instructie met aandacht voor 

strategieën voor denken en leren. 
 
 
 
 

Iedereen zet het IGDI- model in bij de start van de groepsinstructies. Daarna vinden 
er gedifferentieerde instructies plaats. Voor de basis en remediërende groep is dit 
extra inoefenen. De plusgroep (de hele goede leerlingen) gaat ‘versneld’ door de 
leerstof middels routeboekjes en aangepast/passend werk. 
In groep 1 en 2 zijn ze aan het experimenteren met gedifferentieerde instructies in 
kleine kringen.  
De evaluatie is “losgekoppeld” van de lessen en vindt plaats aan het einde van de 
taaktijd.  

 
 
 
 

Er zijn veel handelingswijzers in de klassen gezien. Daar laat je mee zien dat je als 
school nadenkt over de aandacht voor strategieën voor denken en leren. Het was 
fijn geweest als de leerkrachten in hun lessen naar deze handelingswijzers hadden 
verwezen. 
Waarom evalueren jullie later, directe feedback  geeft betere resultaten in het 
leerproces. Het zou goed zijn als de school de termen feedback, evalueren en 
reflecteren opnieuw zou definiëren. 
De leerkrachten1/ 2, 3 , 6 hebben in de werktijd gedifferentieerde instructie gegeven. 

 
 
 
 

In de bovenbouw wordt al goed gewerkt met de uitgestelde aandacht 
mede door de diverse vormen van differentiatie. Probeer deze lijn door 
te trekken naar de onderbouw. Besteed aan dit aspect regelmatig 

aandacht, zowel naar de leerkracht als naar de kinderen. Reflectie in het 
algemeen is van groot belang voor alle partijen. 
 
 
 
 

Werken met uitgestelde aandacht vindt in alle groepen plaats. Door het werken met 
gedifferentieerde instructiegroepen (schoolbreed ), is het stoplicht een doeltreffend 
hulpmiddel. Na het invoeren van de handelingswijzer “wat te doen bij uitgestelde 
aandacht “, weet het kind welke stapjes hij/ zij moet maken. In groep 1 en 2 wordt er 
gewerkt met een groene/ oranje cirkel. Voor sommige kinderen blijft het omgaan met 
uitgestelde aandacht een moeilijk leerproces. Individuele en groepsevaluaties 
worden hierbij ingezet. 
 

 

aanbeveling 2. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 3. 
1. 

evaluatie school 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 4 

 
 

Doorgaande lijn 
Goed dat er uniforme symbolen worden gehanteerd door de hele school (stoplicht). 
  
Wordt het onderwijsproces aangepast aan de kinderen die het nog moeilijk vinden of 
vormen zij een uitzondering op het gangbare daltonprincipe?  
 
Het aanleren van uitgestelde aandacht kun je opvatten als een gedragsinstructie. 
Het aanleren kun je visueel maken met een zandloper op het digiboard. Het 
aanleren van het geluidsniveau is ook een gedragsinstructie. Dit kun je visueel 
maken door een geluidsthermometer. 
 
Reflectie op de taak wordt wel aangegeven ( zelfs reflectie op de te halen doelen), 
maar we zien het niet overal uitgevoerd. 

 
 
 

Om duidelijke Daltonlijn te creëren binnen deze school zal tijd 
ingeruimd moeten worden voor overleg, collegiale consultatie en 
reflectie.  
 
 
 
 

Er worden sinds het schooljaar 2012/2013  structureel negen daltonvergaderingen 
per schooljaar gepland. De inhoud van de vergaderingen wordt in het begin van het 
schooljaar ingevuld naar aanleiding van de tussendoelen die wij ons hebben 
gesteld. Op de vergaderingen houden we ons bezig met de ontwikkelpunten, maar 
er is ook tijd voor nieuwe inbreng, overleg en reflectie. Vanaf 2012 heeft elke leer-
kracht een collegiale consultatie gedaan. Dit werd door de leerkrachten als waarde-
vol ervaren, maar is niet gecontinueerd in het daarop volgende schooljaar. We zijn 
van plan dit in de toekomst gestructureerd in te zetten. 

 
 
 
 

De school heeft de organisatie omtrent de invulling van de daltonkernwaarden 
duidelijk beschreven. In de planning zijn we de ontwikkelpunten tegen gekomen. 

 
 
 
 

Nieuw gebouw, nieuwe mogelijkheden. 
 

 
 
 
 
 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 4. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 5. 
1. 
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De functie van de hal blijft een punt van ontwikkeling. Eerst was het de plek voor 
een tweede instructie en stilte plekken. Nu is het de plek om taak- en keuzewerk te 
doen; om samen te overleggen en samen te werken. De regels van de hal 
veranderen mee. 
Er is een schoolbibliotheek in de hal ingericht op genre, waar alle kinderen gebruik 
van kunnen maken. Toch zijn we nog niet tevreden, over de manier waarop gewerkt 
wordt in de hal. Het geluidsniveau is vaak te hoog. Misschien ligt het aan de grote 
ruimte, de akoestiek en/of de inrichting. Dit schooljaar hebben we hulp ingeroepen 
van een student die zich bezighoudt met de inrichting van specifieke ruimtes. 
Voor sommige kinderen blijft het moeilijk om te gaan met vrijheid en verantwoorde-
lijkheid tijdens het werken op de hal. Het blijft voor ons een uitdaging. Samen zijn wij 
verantwoordelijk voor de taakgerichte sfeer op de hal. 

 
 
 
 

Om de hal effectief als daltonruimte te kunnen gebruiken is het nodig dat de 
gedragsregels omtrent het werken in de hal consequent worden gehanteerd (halpas 
en/of voor de ochtendpauze niet samenwerken). Hierin ook de gedragsinstructie 
toepassen en evalueren of de leerlingen het juiste gedrag hebben geleerd. 
Daarnaast zou men na kunnen denken over de inrichting van de hal. Er zouden 
werkplekken kunnen worden gecreëerd middels afschermschotten, zodat de 
voorwaarden aanwezig zijn om er rustig te kunnen werken.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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. 
 

 
 
 
 

In groep 1 en 2 kunnen de kinderen snel hun weg vinden in plannen op taak- en 
keuzeborden. 
Op de nieuwe taakbrief kunnen de kinderen hun werk inplannen. De doelen staan 
vermeld, zodat kinderen weten wat ze leren. Ook kunnen ze zichzelf een persoonlijk 
doel stellen. Ze kunnen reflecteren op de doelen en er kan gerichte feedback 
worden gegeven. De kinderen kijken het meeste werk zelf na en er wordt gecommu-
niceerd over de resultaten. Ze weten hoe ze er voor staan. 
De kinderen kunnen hun keuzewerk kiezen uit de kieskast. Deze is schoolbreed 
ingevoerd en onderdeel van de taak. De kieskast is samengesteld op basis van de 
meervoudige intelligenties van Dr. Spencer Kagan & Miguel Kagan. Er is een 
gedifferentieerd aanbod met ondersteunende leerdoelen. 
In het kader van de Vreedzame School zijn er kinderen opgeleid tot mediatoren. Zij 
bemoeien zich met de conflicten van kinderen onderling en werken volgens een vast 
stramien. Er zijn 14 mediatoren uit de groepen 6 t/m 8 opgeleid. 
Een punt van aandacht blijft het naleven van de gemaakte afspraken; spreken met 
je liniaalstem, aftekenen op je taakbrief, opruimen van je eigen spullen. 
Ook is er een leerlingenraad ingesteld. Van de groepen 5 t/m 8 nemen per groep 2 
leerlingen zitting in de raad. (zittingsduur 1 kalenderjaar) 
 
Ontwikkelingspunten: 
De kinderen moeten zich nog meer verantwoordelijk gaan voelen voor hun leer-
proces en het eindresultaat. Kinderen kritisch leren kijken naar zichzelf en naar hun 
werk. Leren leren. Hier kunnen wij aan werken door veel te reflecteren en kinderen 
bewust te maken van de einddoelen voor een bepaalde periode Bijvoorbeeld: in 
groep 3 de kinderen vertellen dat ze voor de kerstvakantie alle letters kennen of het 
ontwikkelen van een eigen rapportgedeelte dat het kind zelf kan invullen.  
 

 
 
 
 
 
 

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

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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De school heeft goed in beeld waar de ontwikkelpunten liggen. Deze punten zouden 
meer SMART verwoord kunnen worden.  
Het visualiseren en benoemen van doelen voor een bepaald onderwerp voor een 
bepaalde periode richting de leerlingen is een effectieve werkwijze. Ook het werken 
met mediatoren en een leerlingenraad is een mooi ontwikkelpunt. 
De school zou nog stappen kunnen maken wat betreft de kieskast. De leerlingen 
zouden een grotere rol kunnen krijgen in het samenstellen ervan. 

 
 
 
 

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. 

 

 

 
 

We werken met gedifferentieerde taak- en keuzeaanbod. Hierdoor kunnen de  
kinderen plannen en kiezen. Er zijn taakbrieven op meerdere niveaus binnen de 
groep. 
In de bovenbouw worden de kinderen meer ‘losgelaten’ binnen vastgestelde 
kaders; bijvoorbeeld bij het maken van een werkstuk en het organiseren van 
activiteiten van de onderbouw .De leerkracht heeft een begeleidende rol waar 
nodig. De leerkracht geeft vertrouwen en waar nodig worden kinderen gestimu-
leerd om het beste uit zichzelf te halen.  
 
Ontwikkelingspunten: 
In groep 1 en 2 zijn we aan het experimenteren met differentiatie in instructie. 
Instructies in kleinere kringen. 
De leerkrachten kunnen zich nog meer bekwamen in het geven van een zinvolle 
feedback. 

 
 
 
 

De school zou kinderen meer vrijheid en verantwoordelijkheid kunnen geven wat 
betreft de keuze in deelname aan instructie. We merken dat er aarzeling is om 
leerlingen hierin “los te laten”. Zo wordt er gesproken over “het maximale halen uit 
onze kennisoverdracht”. Het zou goed zijn dat de leerlingen meer eigenaar zouden 
zijn van hun eigen leerproces, meer richting zelfsturing. 

 
 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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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. 

 

 
 
 
 

De “Vreedzame school “ geeft richting voor wat betreft de houding en gedrag van de 
kinderen. De afgelopen twee jaar hebben we scholing gehad, om te kunnen werken 
met deze methode. Einde van dit schooljaar hopen we een gecertificeerde 
“Vreedzame school “ te zijn. De school biedt een veilige en vertrouwde 
leeromgeving waarbinnen kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. In de lessen 
geven we de kinderen handvatten om respectvol met elkaar en de omgeving om te 
gaan. In elke groep worden afspraken gemaakt met de kinderen. Regels worden 
schoolbreed aangegeven. Samen zijn we er, om regels en afspraken te bewaken. 
 
De leerkrachten hebben de mogelijkheid om zich bij te scholen. Dit kan in 
teamverband of individueel. Ook krijgen ze de ruimte om initiatieven te ontplooien. 

 
 
 
 

Vrijheid en verantwoordelijkheid wordt sterk gekoppeld aan het concept van de 
“Vreedzame school”. In het daltonbeleidsplan wordt deze pijler omschreven met wat 
het niet is. “Vrijheid betekent niet dat het kind kan doen en laten wat het wil. Vrijheid 
nemen en geven betekent ook verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die 
gemaakt worden”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

2. Zelfstandigheid  
 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Door een duidelijke doorgaande lijn binnen de school voor wat betreft picto-
grammen, handelingswijzers, dagritmekaarten, stoplicht, taakbrieven, afspraken en 
regels kunnen de kinderen zelfstandig binnen de school functioneren. Alle hulp- en 
leermiddelen zijn voor kinderen toegankelijk. Er is een gedifferentieerd taakaanbod, 
zodat kinderen ze zo zelfstandig mogelijk hun taak kunnen maken. 
De handelingswijzer  “wat te doen bij uitgestelde aandacht”, geeft aan hoe de 
kinderen hier mee om kunnen gaan bij een hulpvraag. 
De kinderen geven en vragen hulp aan hun maatje. 

 
 
 
 

Het zou goed zijn wanneer de school nog eens goed zou definiëren wat ze precies 
onder zelfstandigheid verstaan. Het zelfstandig leren en het zelfstandig werken zijn 
twee verschillende begrippen. In het daltonbeleidsplan staat onder “Zelfstandigheid”: 
Zelfstandig werken komt binnen alle vakgebieden op onze school voor.” De zelf-
standigheid zit op de Oostermoer meer in de dagelijkse organisatie dan in een 
attitude. Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren en 
werken. Een leerling gaat doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat 
om tijdens dit leerproces hulp te zoeken indien noodzakelijk. 

 
 
 
 

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 schept de randvoorwaarden zodat de leerlingen zo zelfstandig mogelijk 
kunnen werken. (Zie leerlingniveau ) 
Taak- en keuzewerk mag op de hal gemaakt worden. 
De kieskast biedt de kinderen de mogelijkheid zelf initiatief te nemen en te proberen 
hun talenten te ontwikkelen. Leerkrachten zouden nog meer naar mogelijkheden 
kunnen zoeken om meer leerlinggestuurde opdrachten in te plannen. 

 
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Het visitatieteam heeft het zelfstandig werken door de hele school gezien. Dit 
betekent dat de leerkrachten de randvoorwaarden hebben geschapen. Deze 
voorwaarden zouden kunnen worden uitgebreid door leerlingen zelfstandig te laten 
kiezen welke activiteiten horen in de kieskast voor MI. Kieskast op de weektaak kan 
de motivatie voor het leren vergroten als ze ook aan de samenstelling hebben 
mogen 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.  

 

 
 
 
 

Het team heeft coördinatoren, die zorg dragen voor een onderdeel van ons onder-
wijs. Zij geven sturing aan het Dalton onderwijs. Zij stimuleren tijdens dalton-
vergaderingen alle leerkrachten en proberen ze mee te nemen in het begrijpen van 
de pijlers onder de daltonaanpak en daltonfilosofie. 
 
Ieder teamlid zit in één of meerdere commissies om activiteiten/feesten te 
organiseren.  
We maken gebruik van elkaars talenten en helpen elkaar waar nodig. 

 
 
 
 

De school legt duidelijk een accent op het daltononderwijs door 2 daltoncoördina-
toren aan te stellen. Zowel schoolleiding als daco’s tonen grote betrokkenheid om 
het daltononderwijs naar een hoger plan te brengen. 
Het enthousiasme was duidelijk voelbaar en is een grote winst voor het team. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 

Samenwerken krijgt bij ons gestalte in het maatjeswerk; naast elkaar werken, hulp 
vragen/geven en komen tot een individueel endresultaat. Bij samenwerk-opdrachten 
komen de kinderen tot een gezamenlijk eindresultaat. 
Tijdens de lessen van de methode “De vreedzame school “ leren de kinderen de 
vaardigheden om te kunnen samenwerken. Coöperatieve werkvormen worden 
schoolbreed toegepast en geïntegreerd in de dagelijkse praktijk. 
 
Ontwikkelingspunt: 
Meer samenwerkopdrachten geïntegreerd in taakwerk op het gebied van de 
zaakvakken. (beeld – en beweegslim). 

 
 
 
 

Het samenwerken staat vooral in het teken van sociale competenties. Het zou goed 
zijn als de school ook t.a.v. het samenwerken een relatie zou leggen met het ver-
hogen van opbrengsten. Samenwerken in het kader van effectief onderwijs. Doordat 
leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, 
leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Het ver-
werven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren 
vergemakkelijken. 

 
 
 

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. 

 

3. Samenwerking  

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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We hebben veel taken over commissies verdeeld. Hierbij ondersteunen collega’s 
elkaar waar nodig en we respecteren afspraken en beslissingen die binnen de 
commissie genomen worden. Dit levert ons veel tijdwinst op. 
De leraar schept een veilig klimaat voor de kinderen door afspraken te maken en te 
bewaken, zodat ze goed kunnen samenwerken. 

 
 
 
 

Bovenstaande hebben we geconstateerd. In een klein team is het van belang dat er 
goed wordt samengewerkt. Deze samenwerking is zichtbaar door de uitstraling van 
de school. 

 
 
 
 

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.   
 

 
 
 
 

Schoolbreed hebben we afspraken gemaakt over het werken met maatjes en het 
toepassen van coöperatieve werkvormen en samenwerkopdrachten in de kieskast. 
Bij activiteiten, zoals feesten worden de kinderen in heterogene groepen, wat betreft 
leeftijd, ingedeeld, zodat ze gestimuleerd worden om elkaar te helpen. 
Kinderen van de bovenbouw organiseren soms feestelijke activiteiten voor de 
onderbouw. 
Iedere groep heeft twee klassenouders. Zij worden ingezet door de leerkracht om 
ouders te vragen bij activiteiten. 
De school is ondergebracht binnen een MFC. In overleg, maken we gebruik van de   
verschillende ruimtes van het gebouw, waaronder de gymzaal. 

 
 
 
 

Bovenstaande hebben we geconstateerd. De school maakt dankbaar gebruik van 
allerlei ruimtes.  
Opvallend is te noemen dat de samenwerking met het OOP uitstekend is. Het 
visitatieteam heeft een enthousiaste conciërge ontmoet. 

 
 
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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4.1 De leerling maakt een planning voor zijn taakwerk.   

4.2 De leerling stuurt zijn planning bij door de voortgang te overzien. 

4.3 De leerling beziet het behaalde eindresultaat kritisch en neemt leerpunten 
mee naar een volgende planning van zijn taak. 

4.4 De leerling reflecteert op zijn eigen gedrag en dat van zijn medeleerlingen. 
 

 
 
 
 

De leerling plant en reflecteert met behulp van de taakbrief op de leerdoelen en zijn 
persoonlijk doel. Aandachtspunt hierbij is het opstellen van een nieuw doel met 
behulp van de eigen reflectie. De reflectie wordt niet vanzelfsprekend meegenomen 
naar de volgende week. 
Het nakijken van je eigen werk, zodat jezelf weet wat er niet goed is gegaan. 
Vanuit de methode “de Vreedzame school “ gebruiken de kinderen en leerkrachten 
termen als; “opstekers” en “afbrekers”, “conflicten en ruzie”, gele – blauwe – en rode 
pet. Dit helpt bij het communiceren en reflecteren op het gedrag van jezelf en 
anderen. Naar jezelf kijken blijft moeilijk.  

 
 
 
 

De leerlingen plannen hun werk op de taakbrief. Ze kleuren af wat ze hebben 
gemaakt. Met de kleur van de dag laten ze zien wanneer ze het hebben gedaan.  
Op de taakbrief schrijven de kinderen hun persoonlijke doel voor die week. Aan het 
einde van de week moeten ze zeggen hoe dit is gegaan. Dit gebeurt te weinig.  
Op taakbrief staan ook elke week een aantal leerdoelen. Op de achterkant van de 
taakbrief moeten de kinderen deze doelen evalueren maar daar wordt niet overal 
gebruik van gemaakt. 
Ook bij het reflecteren ligt de nadruk op de sociale aspecten, terwijl de school wel 
duidelijk het onderscheid maakt tussen reflectie vooraf, tijdens en na. 

 
 
 
 

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.  

 

 
  

4. Reflectie  
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Reflectie vindt plaats voor (voorkennis ophalen), tijdens en na de taak. Er is 
individuele reflectie, in kleine groepjes en/of groepsreflecties. Er wordt gereflecteerd 
op de leerdoelen, het proces en het gedrag. 
Tijdens de daltonvergaderingen wordt er gereflecteerd op onze werkwijze en wordt 
er gekeken naar nieuwe ontwikkelingen, die in de groepen plaatsvinden. 
Ontwikkelingspunt: 
Door tijdsdruk schiet het reflecteren er wel eens bij in. Een idee om dit school breed  
op te lossen, zie evaluatie schoolniveau. 

 
 
 
 

Niet alle leerkrachten evalueren de taakbrief met de kinderen. Er wordt met de 
kinderen dus niet besproken hoe het is gegaan. Er wordt te weinig gekeken naar de 
reflectie van het leerdoel. Dit kost veel tijd. Leerkrachten kunnen met een groepje 
leerlingen per week evalueren. 
 

Goed dat er aandacht is voor de verschillende vormen van reflectie.  
Zie opmerkingen over feedback, evaluatie en reflectie. 

 
 
 
 

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. 
 

 
 
 
 

Op de team- en daltonvergaderingen is veel aandacht, tijd en ruimte geweest voor 
reflectie. Het team is zich bewust van de meerwaarde van het reflecteren met 
kinderen en het geven van een goede feedback. Op de cursus “brainbased leren” 
hebben we geleerd hoe belangrijk het is om de nadruk te leggen op het proces, de 
weg naar het eindproduct; hard werken, oefenen, nadenken en uitproberen, moet de 
leerkracht belonen om zo een goede leerhouding te ontwikkelen, zodat het kind niet 
bang is om taken aan te pakken. Een leerling mag fouten maken, daar leert hij van 
en hij moet ook weten dat niet alles direct goed hoeft te gaan. 
We hebben de doorgaande lijn over reflectie beschreven in het daltonbeleidsplan. 
  
Ontwikkelpunten: 
We zouden graag een rapportgedeelte ontwikkelen waarin de kinderen een eigen 
reflectie geven op hun functioneren, en dit tijdens het 10-minuten gesprek met 
ouders en leerkracht bespreken. 
Wij zouden, schoolbreed, tijd op het rooster willen inplannen om meer tijd te maken 
voor verschillende vormen van reflectie, zodat de werkvormen, die al ontwikkeld zijn, 
( reflectiekaarten, reflectiespel ) structureler kunnen worden ingezet.. Bijvoorbeeld 
twee keer per week vijftien minuten aan het eind van de ochtend. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Op de school is een reflectiespel aanwezig . 
Dit kan in alle groepen worden gebruikt. 
Reflectie wordt op de school gedaan. Ontwikkelpunten zijn helder. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 
 

Door leerdoelen zichtbaar te maken en te benoemen, weet het kind wat het gaat 
leren en is het meer efficiënt bezig. De kinderen stellen zich ook een persoonlijk 
doel. Door differentiatie in de taak ontwikkelt het kind zich op zijn eigen niveau.  
Naast groepsinstructies worden er meerdere instructies gegeven in kleinere 
groepen, om aan te sluiten bij het niveau van de kinderen. Sommige kinderen 
hebben sturing en begeleiding nodig in de taakaanpak. Anderen kunnen zichzelf 
aansturen. Begeleiding wordt gegeven daar waar nodig is. 
Er wordt gewerkt met maatjes, kinderen leren van elkaar. 
Elk kind plant zijn eigen werk, kiest een werkplek en kijkt zijn eigen werk na.  
Zo leren ze efficiënt met de taak bezig te zijn.  

 
 
 
 

Het benoemen van leerdoelen op de taak is een goede ontwikkeling, Dit moet nog 
wel beter worden geïmplementeerd, mede omdat men hier pas in januari mee is 
begonnen. 

 
  

bevindingen  visitatieteam 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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5.4 De leraar behaalt zijn leerdoelen. 

5.5 De leraar gaat op een efficiënte en verantwoorde wijze om met zijn lestijd. 

5.6 De leraar zorgt voor afwisseling van leeractiviteiten tijdens de les. 

5.7 De leraar stemt de instructie en het leerstofaanbod af op de leerbehoeften 
en leermogelijkheden van zijn leerlingen. 

5.8 De leraar daagt leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen.  

5.9 De leraar geeft leerlingen een uitdagende motiverende taak die past bij 
het niveau, de interesse en het (werk)tempo van de individuele leerling. 

5.10 De leraar analyseert de leerproblemen van leerlingen die de leerdoelen 
niet halen. 

 

 
 
 
 

We maken de doelen zichtbaar in de klas en op de taakbrief. 
Er wordt gewerkt met het IGDI model en coöperatieve werkvormen. 
De leerkracht zorgt voor differentiatie in leerstof, instructie en begeleiding. 
De leerproblemen worden geanalyseerd op groeps - en leerlingniveau, zo nodig 
wordt er gekozen voor een nieuwe “aanpak”. 
De kieskast is een onderdeel van de taak en biedt de kinderen extra uitdaging. 
 
Ontwikkelspunten: 
Het stellen en geven van prikkelende, motiverende vragen en uitdagende 
opdrachten. En meer leerlinggestuurde opdrachten… 

 
 
 
 

Er zal inzet en ontwikkeling moeten worden gepleegd op de leerkrachtvaardigheden, 
die nodig zijn om de stap te maken naar gedeelde sturing en leerlinggestuurd 
onderwijs. 

 
  

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.  

 

 
 
 
 

In het leerlingenrapport is de ontwikkeling van de daltoncompetenties terug te zien. 
In de consultaties worden leerkrachten beoordeeld op hun daltoncompetenties. 
Tijdens de functioneringsgesprekken komt dit aan de orde. 
De leerlingenzorg is terug te zien in de groeps- en handelingsplannen.  
We reflecteren de methodetoetsen en verwerken die in interventies. 
De school heeft zich in het verleden voornamelijk gericht op het geven van 
passende zorg, maar de doelen zijn niet altijd gehaald. Sinds een paar jaar is er een 
omslag gemaakt in het kader van passend onderwijs. Er is meer aandacht voor alle 
kinderen. Dus ook meer ondersteuning voor leerlingen die ‘beter’ kunnen.  
 
 
Ontwikkelpunten: 
De doorgaande lijn van effectiviteit/doelmatigheid moet nog beschreven worden. 
De hal kan effectiever worden ingericht.  

 
 
 
 

Leerkrachten zullen moeten werken vanuit de motivatie dat leerling gestuurd 
onderwijs, waarbij de leerling los wordt gelaten waar het kan, de eindopbrengsten 
van de school zullen verhogen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

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

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

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

6.4 De school heeft daltonscholing in het scholingsplan opgenomen. 

6.5 De school benut de daltonmogelijkheden van het gebouw.  

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

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

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

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

6.10 Het schoolbestuur ondersteunt de school in haar daltonontwikkeling. 
 

 
 
 
 

De functie van de coördinatoren staat duidelijk omschreven in het daltonbeleidsplan. 
De school heeft twee gecertificeerde daltoncoördinatoren, die in de intervisiegroep 
van Daco - Drenthe/Groningen zitten. Zij volgen vijf bijeenkomsten per jaar onder 
leiding van Wim Vermeulen ( Saxion Deventer ).De regiobijeenkomsten worden 
bezocht door de directeur en de coördinatoren. Het team krijgt de gelegenheid om 
workshops op de daltonconferentie (Deventer) en de regiodag ( Pabo Assen ) te 
volgen. Bovenstaande wordt financieel ondersteund door het bestuur. 
Sinds een paar jaar heeft de school een website. De ouders worden ook geïnfor-
meerd door middel van de schoolgids, infobrieven, informatiebord in de hal en een 
informatieavond aan het begin van het schooljaar. Op de Nationale Daltondag is er 
een open ochtend voor de ouders. 
Daltonvergaderingen worden per schooljaar structureel ingepland op de team-
vergaderingen. We werken met lange termijn- en tussendoelen. We werken proces-
matig. Na inbreng, uitproberen en reflectie wordt eventueel de verandering inge-
voerd en opgenomen in het daltonbeleidsplan. (P-D-C-A cirkel).  
Hier zijn we trots op. 
Collegiale consultaties vinden plaats door de directeur en leerkrachten met behulp 
van een zelf ontwikkelde kijkwijzer n.a.v. van ons Daltonbeleidsplan. Hierop volgen 
reflectiegesprekken. 
Iedere leerkracht maakt een POP en beschrijft ontwikkelingspunten, waaraan hij/zij 
het schooljaar wil gaan werken. Daaraan gekoppeld houdt de directeur  
klassenbezoeken en één keer in het schooljaar zijn er functioneringsgesprekken. 

6. Borging  
 

evaluatie school 

Indicatoren op schoolniveau 
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In de taakbrieven wordt mondeling en schriftelijk gereflecteerd op de leer- en 
persoonlijke doelen door kind, groepjes kinderen en leerkracht. De taakbrieven 
worden in een mapje bewaard op school. 
Drie keer per jaar wordt er een inloopspreekuur gehouden, waar ouders zonder 
afspraak een gesprek met de leerkracht aan kunnen gaan. Ook zijn er ouder-
gesprekken naar aanleiding van het rapport. De daltonkernwaarden en houding/ 
gedrag zijn hierin opgenomen. 
Eén keer in de vier jaar vindt er een tevredenheidsonderzoek plaats voor ouders, 
kinderen en leerkrachten. Met het resultaat gaat het personeel aan de slag. 
 
Binnen onze school zijn ouders die niet bewust gekozen hebben voor het dalton-
onderwijs. Wij vinden het moeilijk om met deze ouders in gesprek te gaan om ze te 
overtuigen van de goede keuze van onze school om te staan voor daltononderwijs. 

 
 
 

In de documenten is te lezen dat Oostermoer zorgt voor een goede borging van 
haar onderwijs. PR en ‘ouderbetrokkenheid’ moeten ervoor zorgen dat alle ouders 
dalton als een way of living zien. Onderwijs van de toekomst heeft 21st century skills 
nodig. Het innovatieve daltononderwijs voorziet hierin. Zijn ronde tafelgesprekken 
met ouders zinvol waarin leerlingen de gespreksleiders zijn? 
Directie en daltoncoördinatoren kunnen hierin gezamenlijk het beleid uitzetten 
waarin je laat zien dat de school in het dorp een krachtig daltononderwijscentrum is. 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

bevindingen visitatieteam 

Overige opmerkingen school 
 (nog niet in zelfevaluatie opgenomen, maar wel relevant) 
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In de leerlingenraad zitten acht leerlingen, de leerlingen zitten in de groepen 5 t/m 8. Uit 
iedere groep komen twee leerlingen. De leerlingen zijn gekozen en hebben zo een plaats 
in de leerlingenraad gekregen. De leerlingenraad vergadert met de directeur. Tijdens de 
vergadering bekijken ze wat er in de ideeënbus is gekomen. Wat de leerlingenraad 
bespreekt koppelen ze naar de groepen terug. 
De leerlingen zijn trots op hun school. Ze vinden het fijn op school. 
Op de vraag “wat is Dalton” antwoorden de leerlingen het volgende: 

1. School waar we samenwerken. 

2. Waar we met een stoplicht werken, rood informatie zoeken, oranje in je 

tafelgroepje vragen en groen aan de juf vragen. 

3. Vreedzame school, mediatoren. Dit is een groep leerlingen die hiervoor zijn 

gekozen. Elke week zijn er twee leerlingen mediator, ze helpen bij conflicten en 

proberen het te oplossen. 

Op de vraag; “Nationale Dalton dag 18 maart” antwoordt de leerlingenraad dat dit een dag 
is dat de ouders op school mogen komen. De kinderen zijn aan het werk en de ouders 
kunnen kijken en vragen stellen. 
Op de vraag wat de leerlingenraad allemaal doet, geven ze het volgende antwoord: We 
organiseren een Voorjaarsmarkt, Pannenkoeken dag; leerlingen bakken pannenkoeken 
voor oudere mensen. De ouderen komen op school om de pannenkoeken te eten.  
Sponsorloop, geld inzamelen voor voetbaldoeltjes voor op het plein.  Luchtverfrisser voor 
de wc, bekers geregeld, zodat de kinderen water kunnen drinken als ze dorst hebben. 
 
Op de vraag wat er niet leuk is aan school, geeft de leerlingenraad de volgende 
antwoorden; 

1. Te weinig projecten op school, meer experimenten doen. 

2. Milieuvriendelijker, zuiniger zijn met papier. 

De leerlingenraad heeft ook een vraag aan de visiteurs. “Zijn jullie op meerdere scholen 
geweest en hoe vinden jullie dat?” 
Het visitatieteam antwoordt unaniem: 

1. Gesprekken met de leerlingenraad zijn leuk. Leerlingen kunnen goed verwoorden. 

Leerlingen weten wat ze willen. 

2. Dit is een rustige, nette school. Een school met voetbal en een dorphuis.  

Er zijn hier aardige juffen en meesters. Mooi is dat. 

 
  

Uit de gesprekken met leerlingen 
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De teamleden zijn gemotiveerd voor het daltononderwijs. Men vindt het echter lastig om 
een goede balans te vinden tussen het toepassen van de daltonaanpak enerzijds en de 
druk die er ligt om de opbrengsten te verhogen anderzijds. Men heeft een duidelijke focus 
op de zwakkere leerlingen en men heeft de neiging deze groep kinderen leidend te laten 
zijn voor de aanpak/ opstelling die men in de klas kiest. 

 
 
 
 

 
  

De school kent naast de schoolleiding 2 daltoncoördinatoren. 
Stand van zaken Oostermoer; na fusie van de scholen is gekozen voor het dalton-
concept, omdat men vond dat dit het beste bij de populatie van het dorp zou passen. Het 
is wel een schoolbesluit geweest. Ouders waren alleen d.m.v. de M.R. hierbij betrokken. 
 
Echter de mentaliteit in het dorp is veranderd. De school vindt het lastig om het dalton-
concept bij de ouders voor het voetlicht te brengen. Soms hebben ze zelfs het gevoel dat 
ze de daltonaanpak bij de ouders moeten verdedigen. Uit het oudergesprek valt dat 
overigens mee. 
Als resultaten iets achter blijven of het om een andere reden iets minder gaat op school 
hebben ouders de neiging “dalton” hiervan de schuld te geven. Dit wijdt de school ook ten 
dele aan de onwetendheid van ouders omtrent de daltonwerkwijze. 
De school zorgt voor meer informatie door de volgende acties. 
Er worden open dagen georganiseerd, waarbij gebruikt wordt gemaakt van Kijkwijzers. 
Ook zijn er inloopmomenten waarop de kinderen aan hun ouders laten zien hoe ze 
werken. De school probeert de ouders mee te nemen in hun ontwikkeling. Ook de link 
met het  “Vreedzame school” concept is hierbij zeer waardevol. 
 
De Oostermoer heeft binnen het inspectietoezicht het oordeel zwakke school. De eind-
opbrengsten zijn onvoldoende. De tussenopbrengsten zijn daarentegen wel op voldoende 
niveau. Ook de uitstroom uit groep 8 kent voldoende HAVO/VWO leerlingen. 
De leerkracht van groep 8 ervaart in dit kader wel druk. 
Doordat de aandacht de laatste tijd vooral ligt in het verhogen van de opbrengsten is de 
gewenste zelfsturing van leerlingen vooral gericht op leerlingen die meer aan kunnen. 
Verder vindt de school de motivatie van de leerlingen niet altijd even hoog. 
De school werkt aan de benodigde vaardigheden in het kader van de “21th century skills”. 
 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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Ouders zijn positief over de school en voelen zich ook ambassadeurs. Ze waarderen 
vooral dat er niet alleen gekeken wordt naar de zwakke kanten van de leerlingen, maar 
ook naar hun sterke kanten. 
Een ouder geeft aan dat een aantal daltonprincipes ook thuis wordt doorgevoerd. De 
ouders zien hoe hun kinderen daarin groeien. 
Een ouder heeft een zoon die naar het S.B.O. gaat. Zij vindt dat het daltononderwijs voor 
haar zoon minder goed heeft uitgepakt. Eigenlijk heeft ze wel spijt dat ze met de toen-
malige schoolkeuze voor dalton heeft gekozen. Zaken als werken met een weektaak en 
de nadruk leggen op de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van lln. werkte voor 
haar zoon niet. 
Verder zijn ouders blij met de invoering van het “Vreedzame school” concept. Heeft wel 
wat voeten in de aarde gehad om het goed te implementeren, maar nu is men tevreden 
over de aanpak en de uitwerking. 
Het was ook nodig dat dit concept werd toegepast. Ouders vinden dat kinderen er 
wisselend op reageren. Ook wordt de rol van de “mediator” gewaardeerd. 
De contacten met school worden als positief ervaren en als ouders vragen hebben 
kunnen ze terecht op school en er wordt ook iets mee gedaan. 
Ouders vinden wel dat de P.R.-activiteiten wat kunnen worden aangescherpt. 

 
 
 
 
 

Naam bestuurslid: Netty Weijenberg en Jeroen Schuitert 

Oostermoer heeft een eigen bestuur; een vrijwilliger bestuurscommissie.  
Het visitatieteam heeft een goed en weloverwogen gesprek gevoerd met twee leden van 
het bestuur. 
 
Het daltononderwijs is volgens het bestuur meer “in de genen gaan zitten”. 
Op de vraag; “Wat is uw indruk van de school?” geven ze de volgende antwoorden: 

1. Het is een bijzondere school, het is een éénpitter. 

2. Fijn dat de school een concept heeft met een mooi daltonplan. 

3. Ervaring is dat de ouders kiezen voor een dorpsschool en niet voor dalton. De 

ouders nemen dalton er gewoon bij. Een aantal ouders weten wat dalton is. 

4. De leerkrachten staan voor 100% achter dalton. Kwaliteit waarborgen blijft een 

uitdaging. 

Er zijn grote verschillen tussen de leerkrachten . Er is een cultuuronderzoek gestart om te 
kijken naar de kwaliteit van leerkrachten. Hier staan de leerkrachten achter. 
Door de matige eindopbrengsten en de grote verschillen tussen de leerkrachten, heeft de 
school het label zwak gekregen. 
Bestuur gaat strakker toe zien op het bekwaamheidsdossier en voert functionering 
gesprekken. Het moet meer persoonsgericht. Er moet een maximale ondersteuning 
komen van externen. Het bestuur heeft hier financiële middelen voor over. 
Men is blij dat in het verleden voor een onderwijsconcept dalton is gekozen.  

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met het bestuur 
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Het bestuur vindt dat het team 100% achter het daltonconcept staat. 
Het inspectierapport geeft aan dat de Oostermoer in de categorie zwak valt. Dit heeft o.a. 
te maken met het grote verschil in het didactisch handelen van leerkrachten en te lage 
eindopbrengsten. Het cultuuronderzoek loopt op dit moment.  
Dit alles betekent dat het bestuur er alle vertrouwen in heeft dat de school binnen 2 jaar 
weer “groen” wordt. 

 
 
 
 

  
 
 

ontwikkeling 

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

vertrouwen 
 x 

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

* niet van toepassing bij licentieverlening 

 
 
 

 

 
 

 Advies Criteria 

 Licentie verlenen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde. 

 Over twee jaar versnelde visitatie 
voor licentieverlening 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden 

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

x Licentie voor vijf jaar verlengen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde 
inclusief realisering aanbevelingen vorige 
visitatie  

 Over twee jaar versnelde visitatie  
(bij de vijfjaarlijkse visitatie) 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden 
inclusief realisering aanbevelingen vorige 
visitatie 

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

 
 

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

beoordeling 
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Aanbeveling Omschrijving 

Nr.1 Effectiviteit/ Doelmatigheid 
De school moet het middel van zelfsturing aangrijpen om de 
opbrengsten te verhogen. 

Nr. a De beschrijving op leerlingniveau is niet de reële situatie maar de 
gewenste situatie. Neem dit op in het DOP. 

Nr. b De differentiatie op leerkrachtniveau heeft nog niet het gewenste 
niveau. Neem dit onderdeel ook in het DOP. 
 

Nr. c Op schoolniveau kan de doorgaande lijn beter worden omschreven. 
 

Tip Ad a. Keuzevrijheid in de taakbrief is voor de leerlingen; vrijheid van 
planning en/ of vrijheid van instructiedeelname. 
Ad b. Vrijheid en verantwoordelijkheid; kiezen van werkplek (hal) voor 
wanneer, hoe lang, welk gewenst gedrag. 
Ad c Definieer de kernwaarden Zelfstandigheid en Samenwerking in 
de volle breedte. 

 
 
 

Het visitatieteam heeft een waardevolle visitatie dag beleefd. We hebben de enorme 
inzet van het team en de daltoncoördinatoren in het bijzonder sterk gevoeld. 
De school heeft de daltonbedoelingen voldoende uitgevoerd.  
We willen het team van Oostermoer hartelijk danken voor de warme ontvangst. We 
voelden ons zeer welkom. De dag is geanimeerd verlopen door de fijne gesprekken met 
de leerlingen, het team en derden. Voor het visitatieteam is het een leerzame dag 
geweest.  
De school kan trots zijn op het mooie gebouw waarin het daltononderwijs goed vorm kan 
worden gegeven. Dit daltononderwijs staat mooi en helder beschreven in het dalton-
beleidsplan. De dalton ontwikkelpunten zijn goed aangegeven. De komende vijf jaar kan 
de school gebruiken om het beschreven onderwijs opbrengst verhogend uit te voeren. 
De school weet dat het bestuur op allerlei manieren achter de school staat. Het dalton-
visitatieteam heeft het vertrouwen dat Oostermoer het daltongehalte van de school op 
een hoger plan zal brengen in alle facetten die zijn beschreven in het visitatieverslag. 
 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

 
 
 
 

  

 

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

 

slotopmerkingen 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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We hebben de visitatie als zeer prettig en opbouwend ervaren. De 
visiteurs hadden een realistische kijk op onze daltonschool, de enige 

school in het dorp. Alle collega’s hebben fijne gesprekken met de visiteurs 
gehad en we hebben tops en waardevolle tips ontvangen. We hebben de 

tips uitgewerkt onder het kopje aanbevelingen.  
We zijn trots op de ontwikkeling die wij de afgelopen vijf jaar hebben 

doorgemaakt en zijn zeer verheugd dat onze school wordt voorgedragen 
bij de NDV om de licentie voor vijf jaar te verlengen.  

Wij gaan de komende jaren verdieping zoeken in alle kernwaarden, om de 
effectiviteit / doelmatigheid van ons onderwijs te vergroten. 

 
 

 

 

 

 

aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 
 
 

Effectiviteit / Doelmatigheid 
De school moet het middel van zelfsturing aangrijpen om de 
opbrengsten te verhogen: 
 

Nr. a  De beschrijving op leerlingniveau is niet de reële situatie 
          maar de gewenste situatie. Neem dit op in het DOP. 
Nr. b  De differentiatie op leerkrachtniveau heeft nog niet het 
          gewenste niveau. Neem dit onderdeel ook op in het DOP 
Nr. c  Op schoolniveau kan de doorgaande lijn beter worden 
          omschreven. 
Tip: 
Ad a. Keuzevrijheid in de taakbrief is voor de leerlingen; 
vrijheid van planning en/ of vrijheid van instructiedeelname. 
Ad b. Vrijheid en verantwoordelijkheid; kiezen van werkplek 
(hal) voor wanneer, hoe lang, welk gewenst gedrag. 
Ad c Definieer de kernwaarden Zelfstandigheid en 
Samenwerking in de volle breedte. 

actie We willen de zelfsturing bevorderen door de kinderen een plan 
te leren maken om hun lange termijn doel te bereiken;  

 wat wil ik leren, wat moet ik daar voor doen, wat heb ik 
daarvoor nodig en wanneer wil ik mijn doel bereikt 
hebben.  

 

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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Verkenning van de mogelijkheid om in de bovenbouw samen 
met kind en ouder een verwachtingsgesprek en 
evaluatiegesprekken te voeren. Het verwachtingsgesprek is 
inmiddels in een teamvergadering aan de orde geweest en de 
leerkrachten staan er positief tegenover om, met ingang van 
het nieuwe schooljaar, hier een start mee te maken. 
 
Nr. a  Met kinderen op geplande tijden meerdere momenten 
van de dag reflecteren op het leerdoel. 
Om persoonlijke doelen meer inhoud te geven, zie actie 
aanbeveling 1 
 
Nr. b  Het bestuur stelt extra financiële middelen ter 
beschikking om leerkrachten een cursus op maat te laten  
volgen. Er wordt gezocht  naar een cursus voor het hele team. 
In deze cursus moet de toepassing van het IGDI-model tijdens 
de rekenles worden belicht en ingeoefend.  
Bovendien wordt er coaching on the floor geboden door 
onderwijsdeskundigen van Expertis en School aan Zet. 
  
Daarnaast gaan we met het boek “Differentiëren is te leren” 
van het CPS aan de slag. 
 
Nr. c  De doorgaande lijn wat betreft effectiviteit en 
doelmatigheid  op leerling – leraar- en schoolniveau zal worden 
beschreven. 
 
Tips: 
Ad a. Het kind bewust maken en verantwoordelijk laten zijn 
voor instructie deelname. Voordat de leerkracht met de 
instructie begint laat hij het kind bewust kiezen om wel / niet 
deel te nemen aan de instructie, om zo het leren leren te 
bevorderen. 
Ad b. We willen preventief gaan werken aan gewenst gedrag in 
de hal. Dit kunnen wij goed integreren in de lessen van de 
Vreedzame school, bij de start van het schooljaar. Er worden 
schoolbreed afspraken gemaakt over, wanneer en hoelang een 
kind in de hal mag werken en welk gewenst gedrag het moet 
laten zien. Het invoeren van een halpasje en het plaatsen van 
rijdende schermen kan ons daarbij ondersteunen. 
Het kind wordt d.m.v reflectie zich ervan bewust dat gewenst 
gedrag hem/ haar betere leerresultaten oplevert. 
Ad c. Met ons team gaan wij op zoek naar de manier waarop 
we de kernwaarden Zelfstandigheid en Samenwerken kunnen 
inzetten om tot betere leerresultaten te komen.  
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uitvoerenden Aanbeveling 1.  
Coördinatoren maken een format, zodat het kind een plan kan 
maken, voor het beschrijven en uitvoeren van het  lange 
termijn doel. De leerkrachten introduceren het in de groepen 
en de kinderen gaan er mee aan de slag. De leerkracht krijgt 
een begeleidende rol, middels feedback en reflectie tijdens het 
proces. 
 
Coördinatoren en bovenbouwleerkrachten onderzoeken de 
mogelijkheid om gesprekken samen met kind en ouder te 
voeren. 
 
Nr. a   Leerkrachten en leerlingen 
 
Nr. b  Externe scholing, leerkrachten 
 
Nr. c  Leerkrachten en de coördinatoren gaan het beschrijven  
 
Tips: 
Ad a. Leerkrachten en leerlingen  
Ad b. Leerkrachten en leerlingen en de methode De 
Vreedzame school 
Ad c. De hulpvraag neerleggen bij de PO raad, die samen met 
het team gaat zoeken om op de juiste manier deze 
kernwaarden in te zetten, om te komen tot betere 
leerresultaten. 

tijdvak Realisatie schooljaar 2015 – 2016 
 
Schooljaar 2015- 2017 
 
Nr. a  Schooljaar 2015  -  2016 
 
Nr. b  Schooljaar 2015  -  2016 
 
Nr. c  Schooljaar 2016  -  2017 
 
Tips: 
Ad a en b. Begin schooljaar 2015 – 2016 
Ad c. Schooljaar 2015 – 2016 onderzoeken met het team en 
het opnieuw definiëren van zelfstandigheid en samenwerken 
op onze school. Daarna invoeren. 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Overleg Daltoncoördinatoren Drenthe 
 
Nr. b Externe scholing en leerkrachten 
 

toelichting De tips zullen wij meenemen in het daltonontwikkelingsplan. 
Per schooljaar zullen de doelen, het plan van aanpak en de 
uitvoering ervan worden uitgewerkt. 
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naam functie handtekening datum 

    

    

 
Dit verslag wordt binnen drie weken na ontvangst (het liefst per e-mail als Wordbestand) opgestuurd naar de 
visitatievoorzitter, die dit  binnen vijf weken na de visitatie opstuurt naar de inhoudelijk medewerker visitaties van 
de NDV. 

 

Ondertekening  school en 

visitatievoorzitter voor gezien 


