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Visitatie lidscholen  
Nederlandse Dalton Vereniging 

 
 
 
 
 

Zie handleiding visitatie lidscholen 
(Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) 

 
Naam school CDB Prins Mauritsschool 

Adres Zwaluwenburg 10 

Postcode en plaats 7423DS Deventer 

E-mailadres school directie@prmaurits.nl 

Directeur Inge Fuchs-Voortman 

Adjunct-directeur - 

Daltoncoördinator   

Aantal groepen/ klassen (VO)  8 op de morgen en 6 op de middag: 6 stamgroepen 

Aantal leerlingen 155 

Populatie (PO)/ schoolsoort (VO)  po 

Aantal leraren 12 

In bezit van Daltoncertificaat 10 

Bezig met Daltoncursus  0 (1 start 2e half jaar) 

Nevenvestigingen nee 

Stand van zaken inspectie basisarrangement 

Visitatieteam  

Voorzitter  

Lid 1.  

  

Datum visitatie 24 - 11 - 2015 

Soort visitatie  1e licentieaanvraag 

  2e licentieaanvraag 

 x licentieverlenging 

  versnelde visitatie licentieverlenging 

  Visitatie na bezwaarprocedure 
 

Commissies visitatie PO en VO 
Nederlandse Dalton Vereniging 

Bezuidenhoutseweg 251-253 
2594 AM Den Haag 
Tel. 070 - 331 52 81 

bestuursbureau@dalton.nl  

 
 
 

V i s i t a t i e v e r s l a g 
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niet van toepassing bij  1e licentieaanvraag 
 
 
 

Directie en coördinatoren van de Prins Mauritsschool nemen met onmiddellijke ingang deel aan 
de regioactiviteiten. 
De directie bezoekt de bijeenkomsten die de regio organiseert voor directies. 
De daltoncoördinatoren bezoeken de bijeenkomsten voor de coördinatoren. 
Toelichting: 
De school scoort op alle hoofd indicatoren een voldoende, maar nergens goed. Verdere ontwikkeling 
is heel goed mogelijk. Steun vanuit de regio is daarbij goed te gebruiken. De school kan zijn voordeel 
doen met scholing, intervisie, collegiale consultatie enz. die door de DON wordt georganiseerd. 
Uiteraard kan de school ook z’n eigen parels inbrengen, zoals bijvoorbeeld het werken in vaklokalen. 

 
 
 

Zowel de directie als de dalton-bouwcoördinatoren bezoek regelmatig de bijeenkomsten. 
 

 
 
 

Tijdens het gesprek met de directrice en de Daltoncoördinatoren hebben we vele goede 
voorbeelden gehoord van de samenwerking in en met de regio. 
Er wordt dus actief geparticipeerd in de regio Daltonactiviteiten. 

 
 
 

Geef aan kinderen de mogelijkheid om zelf werkplekken te kiezen. 
Toelichting: 
Bij een paar lokalen zijn stilteplekken. In/bij andere groepen hebben de kinderen niet/nauwelijks 
keus. In een aantal groepen kunnen de leerlingen in het lokaal een apart plekje zoeken. 
 

 
 
 

De kinderen hebben een zekere vrijheid in het kiezen van een werkplek in de school. 
Doordat er met een taak wordt gewerkt, zijn kinderen in het klaslokaal vaak gelijktijdig bezig met 
verschillende opdrachten. Hier zitten kinderen samen te werken, daar krijgt een groepje extra uitleg 
van de leerkracht en weer ergens anders maakt iemand een creatieve opdracht. 
In een daltonschool zal een kind (moeten) wennen aan een zeker "werkgeruis", maar het kan er ook 
voor kiezen een rustige werkplek op te zoeken. Naast de mogelijkheden die er in iedere klas wordt 
aangeboden, hebben we in de gangen en gemeenschappelijke ruimten ‘stiltewerkplekken’ en 
‘samenwerkplekken’ gecreëerd.  
 
 
 
 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 2. 
1. 

evaluatie school 
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Groep 1 en 2 
In de kleutergroepen is het werken in steeds verschillende hoeken vanzelfsprekend. Sommige 
hoeken bevinden zich in de hal. Dit is een hal waar de kleutergroepen op aansluiten met de klas. 
Door kinderen er aan te wennen ook in de hal te werken, waar ook anderen langs komen en zitten 
te werken, worden de kinderen voorbereid op het latere zelfstandig werken in ruimtes waar de 
leerkracht niet steeds aanwezig is. Afspraak is dat alleen de “geluidsarme” hoeken, zoals lees-, 
luister- en schrijfhoeken in de gang te vinden zijn. 
 
Groep 3 t/m 8 
Vanaf groep 3 kunnen de kinderen werken op de, in de gang en gemeenschapsruimte, gecreëerde 
‘stilte- en samenwerkplek’. 
Met behulp van houten schotjes kunnen de kinderen voor zichzelf rust creëren in de klas.  
 
Voor meer informatie verwijs ik u naar ons Daltonbeleidsplan. 
 

 
 
 

We hebben gezien hoe de kinderen het gebouw optimaal benutten.  
De leerlingenraad heeft aangegeven graag nog meer stiltewerkplekken te willen hebben. 
Dat is een mooie uitdaging voor deze groep leerlingen  evenals voor het team. 

 
 
 

Vergroot de invloed van kinderen op hun eigen leren/ontwikkeling. Denk daarbij aan: 
- Inzicht in hoeveelheid taaktijd, planning, instructiemomenten. 
- Plustaken, bouwstof 

Toelichting: 
We constateerden dat de leerkrachten heel veel zelf bepalen. De keus van de kinderen is vaak heel 
beperkt; soms alleen maar de volgorde. Welke echte keuzes kunnen ze maken en wat mogen ze zelf 
aandragen.  

 
 
 

Er is gewerkt aan een nieuwe lay-out en inhoud van de weektaak, passende bij de ontwikkellijnen 
zelfstandigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid, samenwerken en reflectie. Voor een beschrijving 
van het keuzebord, weektaak en voor de bijlage “Werkwijzer weektaak”, verwijzen wij u naar het 
daltonbeleidsplan. 
De bouwstof en kiesbord is inhoudelijk verder doorontwikkeld. Voor de werkwijze verwijs ik naar 
het daltonbeleidsplan. 
 
Plustaken 
Leerlingen die een hoger niveau aankunnen, krijgen plustaken. Evenals een POP is dit altijd in 
overleg met de intern begeleider en de ouders. Na het maken van de ge compacte basisstof gaan 
deze leerlingen aan het werk met hun plustaken. Er zijn opdrachten van verschillende vakgebieden, 
zoals natuuronderwijs, geschiedenis, rekenen en taal. De opdrachten zijn moeilijker en uitdagender. 
Op de achterkant van de weektaak wordt “plusweektaak” gekopieerd. Deze ziet er qua lay-out 
hetzelfde uit en werkt op dezelfde manier als de normale weektaak. Ook is er sinds vorig schooljaar 
een plusgroep waarbij persoonlijke ontwikkeling, het leren leren door frustratie centraal staan. 
Kinderen hebben binnen de onderwerpen een beperkte keuze bij het proces en product. 
 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 3. 
1. 

evaluatie school 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 4 

Een aandachtspunt blijft voor de school de balans vinden tussen leerling-gestuurd en leerkracht-
gestuurd onderwijs. Voor de doelen rondom zelfgestuurd leren van leerlingen verwijs ik u naar de 
bijlage “Dalton-ontwikkelplan”, in het daltonbeleidsplan. 

 
 
 

Deze aanbeveling is gedeeltelijk gerealiseerd. In de aanbeveling van deze visitatie komen we hierop 
terug. Vooral de mogelijkheid van kinderen om te leren plannen is beperkt.  
Zie aanbeveling 1 dus. 

 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Bij alle vier de indicatoren kunnen we ja schrijven, maar met een maar. De maar is een passende 
verantwoordelijkheid. Dat betekent voor ons dat de verantwoordelijkheid en vrijheid die de leerling 
krijgt en neemt past bij zijn onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. 
Voor meer informatie over ons schoolondersteuningsprofiel verwijs ik naar www.sopdeventer.nl. 
Hier vindt u het schoolondersteuningsprofiel van de school. 
1.3 Leerlingen zijn zeker betrokken. Wel merken we dat de intrinsieke motivatie van leerlingen 
nog beter bevorderd kan worden, waardoor betrokkenheid bij de taak actiever wordt.  
 
De school werkt mee in een consortium aan een onderzoek met de projecttitel:  Zelfsturend leren 
wordt je aangeleerd: Het effectief professionaliseren van leraren in het bevorderen van zelfsturend 
leren in het basisonderwijs. Projectleider is Patrick Sins. 
Onderzoeksvoorstel: 
Zelfsturend leren is cruciaal voor het leren van leerlingen. Verschillende studies tonen echter aan 
dat zelfsturend leren in het basisonderwijs nauwelijks op gang komt. Leraren laten het doorgaans na 
om hun leerlingen strategieën voor zelfsturend leren aan te leren, omdat ze niet weten hoe ze dat 
moeten doen. In dit project werken onderwijsprofessionals van een twaalftal basisscholen en 
onderzoekers in een consortium ontwerpgericht samen aan het optimaliseren en implementeren 
van een professionaliseringsaanpak waarin leraren worden getraind en begeleid in het bevorderen 
van het zelfsturend leren van hun leerlingen. De aanpak die door de medeaanvrager van dit project 
voor lerarenopleiders basisonderwijs is ontwikkeld en beproefd, dient hierbij als uitgangspunt. 
Belangrijk kenmerk van deze aanpak is dat leraren niet worden getraind volgens een formeel 
professionaliseringstraject, maar dat de professionele ontwikkeling van leraren is ingebed in de 
eigen lespraktijk en dat leraren van en met elkaar leren. De onderwijsprofessionals in het consor-
tium zijn niet alleen medeontwikkelaars van de aanpak, maar implementeren de aanpak vervolgens 
ook zelf tijdens het professionaliseren van hun collega’s. Dit betekent dat onderwijsprofessionals in 
het consortium hun collega’s adaptief leren omgaan met kennis over zelfsturend leren en 
strategieën aanreiken om zelfsturend leren in de eigen onderwijspraktijk te integreren.  
De effectiviteit van de ontwikkelde aanpak wordt onderzocht. 

bevindingen visitatieteam 

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

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 

http://www.sopdeventer.nl/
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De leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun taakbrief (weektaak). Zij hebben geleerd hun eigen 
werk goed na te kijken en hoe te handelen bij gemaakte fouten. 
We hebben ook andere goede voorbeelden gezien van deze kernkwaliteit. 

 
 
 

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

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

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

 

 
 
 

De mate van loslaten door de leerkracht hangt ook samen met de persoonskenmerken van 
leerkracht. Daarmee bedoelen wij dat de ene leerkracht meer lef heeft en makkelijker durft te 
experimenteren. In de basis, volgens ons Daltonbeleidsplan, werken alle leerkrachten gelijk.  
 
Het kader waarbinnen de leerlingen hun eigen leerproces kunnen vormgeven wordt mede bepaald 
door een schoolbrede organisatie van het onderwijs. Hierbij denk ik aan schoolbreed lezen en 
rekenen. Kinderen halen instructie op maat, soms buiten de klas op vaste tijden. Zorg op maat staat 
o.a. beschreven in het en zorgplan, Daltonbeleidsplan en strategisch schoolbeleidsplan. Onderwijs 
op maat is op onze school iets anders dan maatwerk. Wat wij verstaan onder maatwerk, wordt 
beschreven in ons Daltonbeleidsplan. Ook wordt hier het werken met de taak, weektaak, keuze-
bord, bouwstof enz. beschreven. 
 
Afspraken en werkwijzen over inrichting, effectieve instructie, voorspelbaarheid, effectieve leertijd 
staan beschreven in borgingsdocumenten. 
 
De school werkt mee in een consortium aan een onderzoek met de projecttitel: 
Zelfsturend leren wordt je aangeleerd: Het effectief professionaliseren van leraren in het 
bevorderen van zelfsturend leren in het basisonderwijs. Projectleider is Patrick Sins. 

 
 
 

De kinderen werken in jaargroepen en deze zijn weer conform de groepsplannen in verschillende 
niveaus ondergebracht. 
Door het rekenen op hetzelfde tijdstip school-breed te starten zijn er voldoende mogelijkheden om 
binnen het rekenonderwijs voldoende te differentiëren. We hebben echter nauwelijks voorbeelden 
gezien van kinderen die in een hogere groep dan hun eigen groep de rekeninstructie volgden. 
Omgekeerd wel, dus leerlingen in een hogere groep die voor de rekeninstructie naar een lagere 
groep gingen. Het werken met uitgestelde aandacht middels het alom bekende blokje en de time-
timer hebben we frequent gezien in diverse groepen. De taakbrief is zo ingericht dat je niet kunt 
stellen dat de kinderen aangemoedigd worden om eigen keuzes te maken. Van  “loslaten”  is naar 
onze mening nog geen sprake. 

 
 

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. 

 

 
 
 

Sinds januari 2014 werken wij volgens de principes van stg. LeerKRACHT “Samen elke dag een beetje 
beter”. Vanaf januari nemen we deel aan scholing, training, intervisie en metingen. Voor meer 
informatie verwijs ik u naar http://www.stichting-leerkracht.nl/ 
 
Uit ons veranderverhaal Stg. leerKRACHT:  “Groeien doen wij samen en met elkaar” 
In onze school gaat het niet om individuele mensen, maar om de relaties tussen leerlingen, 
leerkrachten en ouders. Dat kan alleen door elkaar te ontmoeten, door aandacht te schenken aan 
relaties, gesprekken, veiligheid, samenwerken, oog en oor voor elkaar hebben; je mag er zijn. 
Ervaringen en de literatuur leert ons dat het systeem, de grotere context waarin mensen werken, het 
gedrag en dus ook de kwaliteit van de leerkracht bepaalt. Alle leerkrachten groeien samen met de 
leerlingen in een functioneel schoolsysteem die leidt tot duurzame veranderingen in een cultuur die 
gericht is op samen het positieve verschil te maken voor onze kinderen.  
 
In het veranderverhaal staat beschreven waar wij nu staan, waar we over 3 jaar willen staan en wat 
dit betekent voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Ook staat er een ambitie in beschreven. Stg. 
leerKRACHT biedt een manier van werken die helpt om deze ambitie en initiatieven succesvol te 
realiseren en ondertussen het eigenaarschap, werkplezier en probleemoplossend vermogen van het 
team te vergroten. Het veranderverhaal heeft een verdere uitwerking gekregen in het strategisch 
schoolbeleidsplan. 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

http://www.stichting-leerkracht.nl/
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15 mei 2014 heeft er een visitatie door het Samenwerkingsverband Sine Limite plaatsgevonden. De 
conclusie uit het rapport wil ik graag met u delen: 
Het volgende is ‘s middags teruggekoppeld aan schooldirecteur en iber: 
  
1. Het visitatieteam heeft zich zeer welkom gevoeld op de school, heeft een prettige sfeer 

aangetroffen en mocht genieten van een lekkere lunch.  

2. Het visitatieteam complimenteert de school met de gerealiseerde organisatie, het duidelijk 

merkbare veilige klimaat voor team en leerlingen. In de afgelopen jaren zijn veel bakens verzet, 

en is de klaagcultuur van toen compleet verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor een 

professionele cultuur waarin men verantwoordelijkheden wenst te delen en voor de school als 

geheel vanuit hoge verwachtingen werkt aan kwaliteit van schoolopbrengsten. Het visitatieteam 

omschrijft dit proces als: “van eiland naar WIJ-land”. 

3. De school straalt uit dat de heldere organisatie faciliterend is voor de ontwikkeling van een 

veilige werksetting voor iedereen, waarbij de heldere taakonderscheiding van het management 

daarbij adequaat ondersteunt. 

4. De school is duidelijk in beweging en dat houdt eveneens in dat de rol van de managementleden 

in beweging is. Het is goed om rollen en taken goed te laten blijven aansluiten op de 

teamontwikkeling. 

5. Tijdig borgen dat de deskundigheden van de gedragsspecialist in het team op enigerlei wijze zijn 

verankerd. 
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6. Het VT geeft aan dat het volgens hen van belang is om de opgedane vaardigheden binnen 

stichting leerKRACHT ook in te gaan zetten op de uitvoeringsvaardigheden van het concrete 

primaire proces en hiermee samenhang, diepgang en doorgaande lijn aan te scherpen.  

 

 
 
 

Door de aanpak van Stg. Leerkracht is het onderwijs op de Mauritsschool volop in ontwikkeling.  
Leerkrachten werken samen aan concrete doelen en mooie voorbeelden hiervan hebben we gezien 
in de vorm van uitgewerkte bordsessies. 
Alleen zo kan de school zich echt zelf verbeteren. Mooi om te zien en te ervaren! 
Een compliment voor deze aanpak, zowel voor de directrice, als de leerkrachten. 
Op deze wijze wordt de Daltonontwikkeling (deze staat namelijk niet los van de school-ontwikkeling) 
ook prima opgepakt. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

2.1 Is een ontwikkelpunt. Door de aanpak die ontwikkeld wordt bij het project “Zelfsturend leren 
wordt je aangeleerd”: Het effectief professionaliseren van leraren in het bevorderen van zelfsturend 
leren in het basisonderwijs, te trainen bij de leerkrachten, gaan we ervan uit hieraan meer te 
kunnen voldoen. 
T.a.v. de andere indicatoren, verwijs ik u naar het Daltonbeleidsplan.  

 
 
 

De bekende blokjes (groen, rood en vraagteken) en de daltonschijf zijn hulpmiddelen om de 
kinderen te leren omgaan met uitgestelde aandacht. 
Ook het zelf nakijken van het gemaakte werk hebben wij in de meeste groepen gezien. 
Het werken aan doelen is nog een brug te ver. Gecombineerd met onze aanbeveling (1) kan 
eventueel een verbinding worden gemaakt met het volgende: 
- één hoofddoel stellen per groep per week (of uiteraard enkele); 
- deze vertalen in de weektaak; 
- daarna verwerken in het portfolio. 

 
 
 
 

bevindingen  visitatieteam 

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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2.6 De leraar creëert de randvoorwaarden (taakgerichte werksfeer, organisatie, 
opdrachten/taken, materialen) die de leerlingen in staat stellen zelfstandig te kunnen 
werken, zodat zij in hun eigen tempo en op hun eigen wijze kunnen leren.  

2.7 De leraar stimuleert leerlingen initiatieven te nemen en te tonen. 

2.8 De leraar biedt ruim tijd aan leerlingen om zelfstandig te kunnen werken. 

2.9 De leraar creëert voor de leerlingen de ruimte om hun talenten te laten zien en te 
ontwikkelen. 

 

 
 
 

Leerlingen bereiden zelf een maandsluiting voor en zetten daarvoor hun eigen talenten in. Op deze 
manier kan de leerling laten zien hij of zij in haar mars heeft; van presenteren tot presteren.  
 
Op school werken wij met Topondernemers. Wij gebruiken de methode voor alle leerlingen van 
groep 5 t/m 8. 
Topondernemers is een methode die leren in al zijn aspecten stimuleert: van en met elkaar leren, 
“leren leren”, nieuwsgierig zijn, ondernemend zijn. We willen kinderen laten leren in een rijke 
leeromgeving: een omgeving waar ze antwoorden kunnen vinden op de gestelde vragen, en waar ze 
het geleerde kunnen presenteren. Een omgeving waar het prettig verblijven is. Kortom, leren doe je 
het best in een inspirerende en motiverende omgeving. 
Topondernemers vraagt een heldere kijk naar kinderen. Kinderen hebben behoefte aan 
duidelijkheid en dat betekent dat de leerkracht Topondernemers “strak” neer moet zetten. Onder 
strak verstaan we: 

-          structuur: wie doet wat. 
-          helderheid: waar kan ik wat vinden. 
-          correctie: houdt een kind zich aan de afspraak, zo niet worden er maatregelen getroffen. 

Topondernemers richt zich niet alleen op de kennisdoelen. Ook niet-leerstofgebonden doelen zijn 
belangrijk: zelfvertrouwen, zicht op eigen kunnen, zelfstandigheid, initiatief tonen, communicatie, 
samenwerking, creativiteit, keuzevrijheid en manier van leren.  
Topondernemers gaat uit van de sociaal-constructivistische visie op leren: leren is een proces 
waarbinnen het kind een interne representatie van kennis opbouwt, gebaseerd op persoonlijke 
ervaring. Door te reflecteren op eerder opgedane ervaringen structureert het kind de omgeving. 
Daarom is het belangrijk dat leren plaats vindt in een authentieke context. Aan de ontwikkeling van 
de vaardigheden om onder woorden te brengen en te presenteren van wat geleerd is wordt 
nadrukkelijk aandacht besteed. 
Bij Topondernemers ligt de interactie vooral tussen de leerling en leeromgeving. Dit stelt hoge eisen 
aan de leeromgeving. De leerkracht organiseert de leeromgeving en heeft veel meer de rol van 
begeleider in het leerproces. Het pedagogisch vakmanschap van de leerkracht is nadrukkelijk van 
belang. Wat gebeurt er in het proces tussen leerling en leeromgeving? Hoe werkt het kind samen? 
Wat is de kwaliteit van de kennis dat het kind opdoet? Wat is de kwaliteit van de producten die het 
kind levert? 
 
Afspraken en werkwijzen over inrichting van school en klas, effectieve instructie, voorspelbaarheid, 
effectieve leertijd staan beschreven in verschillende borgingsdocumenten en het Daltonbeleidsplan. 

 
 
 
 

Indicatoren op leraar niveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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We hebben goede voorbeelden gezien. 
Bijvoorbeeld hoe de leerlingen werken met Topondernemers. 
Prima voorbeelden voor Daltononderwijs! 

 
 
 

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 manier van werken stg. Leerkracht, leidt ertoe dat het eigenaarschap van het onderwijs bij de 
leerkrachten ligt. Tijdens de bord- en teamsessies is er ruimte voor het delen van successen. 
Regelmatig worden initiatieven gedeeld met elkaar, van feedback voorzien om vervolgens breder 
uitgerold te worden.  
Leerkrachten maken het beleid voor de school. Op school werken wij met werkgroepen en 
expertgroepen. (Uit taakbeleid 2015-2016) 

 De school maakt voor diverse onderwerpen waarbij beleid gemaakt dient te worden van 
werkgroepen, te noemen expertgroepen, die belast zijn met beleid, de planning, inhoud en 
uitvoering van de bijbehorende activiteiten.  

 De expertgroep bestaat uit maximaal 5 leden, in ieder geval een lid van het MT, een leerkracht 
van de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Op basis van competentie/talent, expertise, 
talent en vrijwilligheid wordt de expertgroep samengesteld. Bij meerdere aanmeldingen stelt het 
MT de groep samen.  

 De leden van de expertgroep dragen er zorg voor dat zij hun geleding tijdig en regelmatig op de 
hoogte houden van de ontwikkelingen. Het terugkoppelen van ideeën/voorstellen aan team is 
meer dan wenselijk om een zo groot mogelijk draagvlak te krijgen en betrokkenheid te 
bevorderen. Omdat de expertgroepen inhoudelijk een nauwe samenhang hebben met het 
onderwijsaanbod, qua organisatie en tijd, geeft het team een aantal richtlijnen en feedback aan 
de expertgroepen. Dit vindt plaats in de teamvergaderingen.  

 De expertgroepen werken binnen de hierboven gestelde richtlijnen autonoom. 

 Binnen de  expertgroep is de taak van voorzitter voorbehouden aan MT-lid.   
Iedere leerkracht zit in een expertgroep. 
 
Ook ligt het eigenaarschap van het vullen van de normjaartaak bij de leerkracht zelf. (Uit taakbeleid 
2015-2016) 
Om het overlegmodel vorm te geven zijn er een aantal uitgangpunten om tot overleg te komen. 
De basis voor dit model vormt de cao-po met haar beoogde 
doelstellingen. (o.a. werkdrukverlichting & 40-urige werkweek.) 
 
We werken samen op basis van de Daltondriehoek. We werken 
samen in overleg en vertrouwen schenken en vragen vormt hierbij 
het fundament. Personeel krijgt en geeft elkaar het vertrouwen, 
neemt hier haar eigen verantwoordelijkheid in en legt aan elkaar 
en aan de directie verantwoordelijkheid af. Controle 
(verantwoording afleggen) door collega’s onderling en directie 
vormt niet de basis. Wel kan men elkaar en in het uiterste geval 
kan de directie haar personeel aanspreken en tot verantwoording 
roepen op werkgedrag, werkhouding en ethiek in een (beoordelings- & functionerings-)gesprek. 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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Kortom: We gaan ervan uit dat iedereen zich aan de afspraken (taakbeleid) houdt en zijn uren 
maakt.  
 
In de normjaartaak zijn uren voor professionalisering, scholing, duurzame inzetbaarheid ed. 
weggezet.  
 
De school hanteert een gesprekscyclus van 3 jaar popgesprek (jaarlijks), functioneringsgesprek en 
beoordelingsgesprek. Deze is op stichtingsniveau vastgesteld. Zelfstandigheid, samenwerken, 
verantwoordelijkheid en reflectie zijn onderwerpen van gesprek. Op school werken de leerkrachten 
met Coo7. Naast een zelfonderzoek (wet BIO) kan men hier pops maken, volgen en afsluiten.  
Men kan bv. elkaar om feedback en een klassenbezoek vragen. De meeste leerkrachten hebben 
inmiddels het zelfonderzoek, de CV en pops gemaakt. Het eigenaarschap ligt bij de leerkracht.  
Zij nodigen bv. De directie uit voor een waardering. 
 
Jaarlijks wordt er n.a.v. het school- en jaarplan een nascholingsplan geschreven. 

 
 
 

We hebben goede voorbeelden gezien van de toepassingen van Stg. Leerkracht. 
Vanuit het jaarplan (hierin staan de doelen van het schoolplan).  
Deze doelen komen op het bord in de teamruimte en worden conform de werkwijze van stg. 
Leerkracht door het team verwerkt (o.a. bordsessies, teamsessies en expertgroepen.  
We hebben de uitgewerkte voorbeelden op het bord in de teamruimte gezien. 
 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Op school is er een ontwikkellijn voor het samenwerken geschreven en ingevoerd. Het coöperatief 
leren en samenwerken, staan ook beschreven in het Daltonbeleidsplan. 
Bijzonder op onze school is het maatwerk. Ook hiervoor verwijs ik u naar het Daltonbeleidsplan. 
Op school hebben we een aantal leerlingen met gedragsproblemen en stoornissen. Deze kinderen 
vinden samenwerken erg lastig, voor hen is het geen onwil, maar onmacht. In ons zorgplan staat 
beschreven hoe wij op school met de zorg omgaan. Zo hebben we bijvoorbeeld een 
gedragsspecialist onder de leerkrachten en werken we met een groepsplan op gedrag. De 
ontwikkellijnen: zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid en reflectie zijn hier 
onderdeel van.  
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De leerlingen geven goede voorbeelden van samenwerking met elkaar binnen dezelfde jaargroep. 
De afspraken zijn duidelijk en de leerlingen kunnen goed aangeven wat er van ze verwacht wordt, 
wat samenwerken is. De leerkracht maakt met de leerlingen afspraken en begeleidt hen hierin.  
De kinderen krijgen de kans om de samenwerking te laten zien. Naast individuele opdrachten 
werken kinderen ook in tweetallen of in groepjes. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Uit diverse enquêtes blijkt dat de ervaring is dat er respectvol met elkaar wordt samengewerkt. De 
methodiek van Stg. leerKRACHT heeft hier een stevige basis voor gelegd. Leerkrachten vinden 
feedback geven onderling nog steeds lastig. In principe bereiden de leerkrachten iedere twee weken 
samen een les voor, bezoeken elkaar in de klas en voorzien elkaar van feedback. Hoe wij werken 
met de borden, laat ik u graag zien tijdens de visitatie. 
Op school leggen wij de nadruk op het gewenste gedrag. In het pestprotocol en schoolplan staan 
veel regels en routines beschreven. Wij werken op school met de methode leefstijl. 
Er zijn op school dit jaar 2 dynamische groepen. Zie www.sopdeventer.nl. 

 
 
 

Ook hier weer werpt de aanpak / werkwijze van stg. Leerkracht zijn vruchten af. 
De leerkrachten bereiden samen een les voor, werken gezamenlijk aan de ontwikkeling van de 
school en geven elkaar feedback. 

 
 
 

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.  
 

 
 
 
 

Deze indicatoren worden duidelijk beschreven in ons veranderverhaal. Uit het veranderverhaal: 
Onze Christelijke daltonschool is gericht op het vergroten van de prestaties van kinderen en om kan 
gaan met verschillen tussen leerlingen. Dat laatste betekent dat we naast het aanleren van de 
basisstof kinderen helpen hun talenten te ontdekken en deze verder te ontwikkelen.  
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Dit vraagt een betere afstemming van de onderwijsbehoeften van leerlingen en het 
onderwijsaanbod. Wat heeft deze leerling nodig heeft om bepaalde doelen te bereiken. De positieve 
aspecten en mogelijkheden van de leerling zijn het richtpunt. Wat moet ik als leerkracht (anders) 
doen om dat te bereiken? 

 
De cultuur in de school, 'leren van en met elkaar' is een onderdeel 
van onze kwaliteit: de verhouding tussen leerlingen en leerkrachten, 
leerkrachten onderling, de veiligheid, de sfeer in de klas en school, 
de verhouding tussen school en ouders. 
Om dit te stimuleren stellen wij alles in het werk om de school zo in 
te richten, dat de kinderen er zich thuis voelen en zichzelf kunnen 
zijn. 
 
Samen maken we onderwijs wat kinderen prikkelt te leren denken.  

Samen maken we onderwijs wat er toe doet en  effectief is voor de leerlingen van nu. 
 
Er is op school een borgingsdocument “Burgerschap”. Er is op school ook een leerlingeraad. Dit staat 
beschreven in het document “Leerlingenraad”.  

 
 
 

De leerlingenraad is een mooi voorbeeld van democratie en betrokkenheid van kinderen in de 
school. Het visitatieteam heeft met de leerlingenraad gesproken, zie hiervoor het verslag.  

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

In het Daltonbeleidsplan staat beschreven hoe er met de weektaak/bord wordt gewerkt in de 
groepen.  
4.2 en 4.3 verdient een verdieping. Vorig schooljaar is er een visie en een leerlijn reflectie 
ontwikkeld. Dit schooljaar wordt deze geïmplementeerd o.l.v. de expertgroep. Ook het rapport 
dient nog te worden aangepast. Er wordt geëxperimenteerd met diverse handelingswijzers. 
Eenduidige afspraken moeten nog worden gemaakt.  
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De mogelijkheden voor planning ontbreken op de taakbrief/planbord. Het rooster/tijdschema  
(het weekrooster) is in het merendeel van de groepen niet aanwezig. 
Bedoeld wordt een soort bord met de weekplanning, deze hoor t in het klaslokaal te hangen, want 
alleen dan kan een leerling  zinvol plannen. 
Zie hiervoor verder aanbeveling 1. 
Wanneer de weektaak mogelijkheden biedt tot planning, komt het stellen van doelen ook al snel om 
de hoek kijken. 
Dan pas kan er sprake zijn van echte reflectie. “Heb ik mijn doelen behaald?”  “En waarom heb ik 
mijn doel wel of niet behaald?”  Dus als het ware terugkijken naar het proces. 
Het gebruik van de bekende Smileys is een voorzichtige stap in de goede richting, maar de Smiley 
zegt meer over hoe je je voelt. En niet of je het gestelde doel behaald hebt.  
 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

Door middel van vragenlijsten (WMKPO) en ZIEN kunnen de leerlingen feedback geven over 
schoolse zaken. Ook vragen leerkrachten regelmatig leerlingen om hun mening. 
 
In Coo7 is er een onderdeel reflectie. Daarmee kan de leerkracht een pop maken en anderen om 
feedback vragen. Er zijn regelmatig klassenbezoeken en men kan gebruik maken van een collega is 
geschoold is in VIB. 

 
 
 

De leerlingenraad kan goed ingezet worden om hun mening te geven over diverse schoolse zaken.  
Tijdens het gesprek met de visitatieteam gaf de leerlingenraad aan dat zij het muziekonderwijs 
misten. “Alleen in groep 1 en 2 krijgen we muziek (zingen) en daarna niet meer.”  
Maar t.a.v. reflectie heeft de school nog een behoorlijke ontwikkeling te maken. 

 
 
 

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. 
 

 
 
 

Zie voorgaande indicatoren. 
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Het visitatieteam heeft hiervan onvoldoende gezien. We verwijzen daarom nog een keer naar 
aanbeveling 1.  

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

Zelfsturend leren is een ontwikkelpunt van de school.  
 
Voor leerlingen voor wie deze indicatoren lastig zijn, staat in het zorgplan geschreven hoe wij 
omgaan met persoonlijke ontwikkelplannen van leerlingen en ontwikkelingsperspectieven, hoe wij 
leerlingen volgen en opbrengstgericht werken. Zo is er bijvoorbeeld voor taakgerichtheid van de 
leerling een observatiemodel. In het borgingsdocument effectieve leertijd wordt hier meer over 
geschreven.  
Ons schoolprofiel kunt u vinden op www.sopdeventer.nl 
In ons Daltonbeleidsplan beschrijven we de weektaak en de bouwstof (keuze). 

 
 
 

 
Zie aanbeveling 1 en het zelfsturend leren is inderdaad nog in ontwikkeling. 
 
We hebben verder wel gezien dat de kinderen weten wat hun taak of hun taken zijn.  
Maar dat is wel iets anders dan het kennen van de leerdoelen en reflecteren hierop. 

 
 
 

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. 
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Op 5.4 na beantwoorden wij al deze indicatoren met ja. De leraar haalt namelijk niet altijd de 
leerdoelen. In het zorgplan staat beschreven hoe opbrengstgericht wij werken. 
Zie zorgplan, SOP, schoolplan, nascholingsplan en Daltonbeleidsplan. 

 
 
 

De leerkrachten zijn volop bezig om de beoogde leerdoelen te behalen.  
Naar de mening van het visitatieteam kunnen de beoogde doelen nog beter behaald worden 
wanneer de leerlingen ook meer eigenaar van deze doelen worden. 
Wederom zie aanbeveling 1 met de toelichting. 

 
 
 

5.11 Het onderwijs is door een efficiënte inrichting van tijd, ruimte en middelen doelmatig en 
gericht op het behalen van de noodzakelijke opbrengsten. 

5.12 De school hanteert een doorgaande lijn van de daltoncompetenties van leerlingen en 
personeel. 

5.13 De school biedt leerlingen ondersteuning en/of passende zorg als zij de leerdoelen niet 
halen.  

 

 
 
 

Ons daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van onderwijstijd, leerkrachten en middelen. 
Wat maakt ons onderwijs zo goed? De kwaliteit van de les is het antwoord. Hoe hoger de kwaliteit 
van de les, hoe meer betrokkenheid van de leerlingen, hoe minder gedragsproblemen, hoe meer het 
werkplezier van de leerkracht, hoe hoger de opbrengsten: de kwaliteit van een product is immers 
afhankelijk van de kwaliteit van het proces.  
“Excellent onderwijs maken we samen”. Samen maken we onderwijs dat kinderen prikkelt te leren 
denken. Samen maken we onderwijs dat er toe doet en effectief is voor de leerlingen van nu.  
We werken volgens principes stg. leerKRACHT.  
Tijdens teamsessies worden SWOTs en opbrengsten besproken, geanalyseerd en gezamenlijke 
interventies bedacht en gepleegd. 
In Coo7 kan de leerkracht een pop maken en anderen om feedback vragen. Er zijn regelmatig 
gezamenlijke lesvoorbereidingen, klassenbezoeken waarna een feedbackgesprek plaatsvindt en 
men kan gebruik maken van een collega is geschoold is in VIB. Verder zie 2.10 en 2.11.  

 
 
 

De school is volop in  beweging en in ontwikkeling.  
Wij beamen de bovenstaande beschrijving en evaluatie van de school. 
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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. 
 

 
 
 

Kwaliteitszorg 
Centraal in het onderwijsproces en dus ook in de kwaliteitszorg, 
staat de verantwoordelijkheid. De invulling hiervan is: elke 
deelnemer (leerlingen, ouders én medewerkers) die is betrokken 
bij de onderwijsorganisatie draagt verantwoordelijkheid vanuit de 
eigen rol.  
In de school is het afleggen van verantwoording over de bijdrage 
een normaal onderdeel van de functie, rol en taak. 
Verantwoording dragen betekent ook: open staan voor reflectie 
en kunnen reflecteren. Het geven en ontvangen van feedback is 
normaal en een vast onderdeel van het verantwoordelijk 
functioneren.  
Adequate instrumenten, kengetallen en een heldere plan- en 
controlecyclus (PDCA) zijn hierbij van belang. Het gaat bij het gebruik van de instrumenten 
uitdrukkelijk niet om de resultaten zelf, maar om lering uit te trekken uit de gegevens die ze 
opleveren. Dat leidt tot verhoging van de veranderingscapaciteit van de school.  
Kwaliteit is de mate waarin scholen erin slagen hun doelen te bereiken naar tevredenheid van 
zichzelf, de overheid, team en ouders en kinderen.  
Lees meer bij: thema 3 “onderwijs, innovatie en kwaliteit” in het strategisch schoolbeleidsplan. 
 
Iedere 4 jaar wordt er een strategisch schoolbeleidsplan, daltonplan met dalton-ontwikkelplan 
geschreven in samenspraak met het team. Jaarlijks vloeit eruit deze stukken een jaarplan. 
Evaluatiepunten uit het vorige jaarplan worden weer meegenomen in het jaarplan voor het jaar 
erop. Tijdens de evaluatievergadering worden deze door het team gesteld. 2 keer per jaar wordt het 
jaarplan geëvalueerd. Eerst door het MT en later door het team. Het managementteam bestaat uit 
de intern begeleider, de onderbouw-daltoncoördinator en bovenbouw-daltoncoördinator. 

6. Borging  
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Bij alle plannen vindt er een terugkoppeling met het bestuur plaats in de vorm van gesprek en 
management rapportage.  
 
In ons veranderverhaal, schoolondersteuningsprofiel en schoolplan staat beschreven hoe wij 
leerlingen en ouders betrekken bij de verbetering en ontwikkeling van ons onderwijs, want “Groeien 
doe je samen en met elkaar”, dat is ons motto.  
 
Op school worden allerlei zaken in de medezeggenschapsraad en ouderraad besproken. Tijdens de 
ronde tafel gesprekken, waar alle ouders welkom zijn, komen allerlei onderwerpen aan bod, zoals 
de gezonde school. Deze gesprekken vinden minimaal 2 keer per jaar plaats.  
Regelmatig worden er vragenlijsten uitgezet onder leerlinden, ouders en leerkrachten. Hiermee 
peilen we of wij de goede dingen doen ende dingen wel goed doen.  
 
Bij grote veranderingen, zoals andere schooltijden wordt er een werkgroep bestaande uit 
leerkrachten en ouders samengesteld. Zij komen dan met een voorstel nadat leerkrachten, 
leerlingen en ouders gehoord zijn. Natuurlijk ligt de instemming bij de mr. 
 
De expertgroep ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid werken dit jaar aan een beleidsplan. 
 
Daarnaast visiteert het samenwerkingsverband de school 1 keer per 4 jaar. Het bestuur van Quo 
Vadis is voornemens onderlinge audits onderdeel van haar kwaliteitszorg te laten zijn. 
 

 
 
 

 
We hebben het Daltonbeleidsplan gezien en gelezen.  
De meeste ontwikkelingen zijn vrij recent.  
We adviseren de Daltoncoördinatoren om de ontwikkelingen van Dalton per schooljaar te 
beschrijven. 
Bij grote veranderingen (bijvoorbeeld andere schooltijden) is het raadzaam de ouders tijdig hierbij 
te betrekken. De visiteurs hebben tijdens het gesprek gemerkt dat de MR tijdig met ouders over 
veranderingen wil communiceren. Deze houding verdient natuurlijk de volle ondersteuning van het 
team en de directrice. 
 
We nemen hierbij de onderstaande opmerking en aanvulling van de school in het verslag mee: 
De school de school ondersteunt deze houding ten volle. Ook zij tracht tijdig communiceren met 
ouders. (Zoals hierboven beschreven staat lijkt het alsof dit niet is gebeurd.)  
Ten aanzien van andere schooltijden: Sinds 2013-2014 is er een thema-avond, ronde tafelgesprek, 
ouderinformatieavond, ouder- leerling- en teamvragenlijst afgenomen, er is een ouderenquête 
gehouden of men er voor of tegen is enz. De werkgroep “Andere tijden” (met ouder, MR-lid, 
leerkracht en directie) heeft telkens ouders geïnformeerd over de stand van zaken en uitkomsten van 
vragenlijsten en evaluatie met kinderen, ouders en teamleden. Na het invoeren van het 
continurooster, als opstap naar het 5-gelijke-dagenmodel, heeft de directie ouders in de nieuwsbrief 
op de hoogte gehouden van de gemeentelijke ontwikkelingen en de vorderingen van streven om in 
16-17 over te gaan op het 5-gelijke-dagenmodel. 

 
 
 
 
 

bevindingen visitatieteam 
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De school streeft er naar tijdig, accuraat en ethisch met al haar geledingen te communiceren.  
 

 
 
 
 
 

We hebben gesproken met een afvaardiging van leerlingen uit de groepen 4 tot en met 8. Dit jaar hebben 
zij als verbeterpunten het pesten en de aankleding van het schoolplein aangepakt. Een volgende wens is 
het creëren van meer stilteplekken. De leerlingen hadden een duidelijke mening over wat er praktisch in 
de school gerealiseerd kan worden als wel over onderwijsinhoudelijke zaken. Zo gaven ze aan dat ze wel 
meer muziekles wilden. Ook zouden ze naast Topondernemers de zaakvakken ook als 
‘echt’ vak willen krijgen. “We missen de mooie verhalen van geschiedenis, maar ook de aardrijkskunde-
lessen”. 
We hebben hen ervaren als een groep kinderen met respect voor elkaar en enthousiasme voor hun school. 

 
 
 
 
 

Geen echte bijzonderheden te melden. 
 
Tijdens de lunch was er namelijk weinig tijd (continurooster) voor de leerkrachten om apart met de 
visiteurs in gesprek te gaan.  
 
De visiteurs hebben echter tijdens de klassenbezoeken voldoende mogelijkheden gehad om apart met de 
leerkrachten te praten. Deze bevindingen zijn bij de kernkwaliteiten verwerkt. 

 
 
 
 
 

De kernwaarden moeten in de toekomst kort en bondig zijn beschreven, deze waren nu te 
uitgebreid.  
Vijf jaar geleden constateerden de mensen van het visitatieteam dat de leerkrachten heel veel 
zelf bepalen. De keus van kinderen was beperkt, soms alleen de maar de volgorde. De keuze van 
de kinderen is nu minder beperkt, maar blijft een aandachtspunt. Bij Maatwerk, Topondernemers 
en het kiezen van bouwstof zie je dit terug bij de kinderen. 
De vragen die vanuit het visitatieteam naar voren kwamen: 

- Hoe kunnen de kinderen zelf hun werk plannen?  
- Hoe zie je op de weektaak terug dat kinderen zelf hun werk kunnen plannen?  
- Hoe ver durven wij de kinderen los te laten.. . 

Het visitatieteam wil deze ochtend aan de kinderen vragen gaan stellen en kijken hoe het werkt in 
de praktijk.  
In het Dalton Ontwikkeling Plan (DOP) staat “de weektaak” al op de planning voor 2016-2017.  

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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Het visitatieteam heeft een gesprek gehad met 3 ouders (één ouder van de MR en één ouder van de OR). 
Uit de indicatorenlijst kwam het aandachtspunt transparantie m.b.t. communicatie naar ouders aan de 
orde. 
Bijvoorbeeld de keuze voor een combinatie groep 5 / 8.   
De ouders hadden hierover graag beter en uitgebreider geïnformeerd willen worden.  
De MR heeft zich dit ter harte genomen en bij andere nieuwe ontwikkelingen wordt er met de ouders 
vooral voldoende gecommuniceerd. Ook (indien nodig) over Daltonzaken. 
Eén ouder geeft aan dat zij het jammer vindt dat de strakke dagindeling gekoppeld aan de weektaak ook 
remmend kan werken voor een kind die volop in ontwikkeling is.  

 
 
 
 
 

naam bestuurslid: Louis van Stiphout en Martijn Vrielink 

 
Louis van Stiphout is bestuurder van de stichting Qua Vadis. 
Martijn Vrielink is stafmedewerker onderwijs. 
De visiteurs hebben hun bevindingen m.b.t. de visitatie met hen gedeeld. 
Een echte Daltonschool onder de bezielende leiding van Inge.  
Een school volop in ontwikkeling.  
 
Gespreksonderwerp: “de krimp”.  
Louis van Stiphout benadrukt dat de krimp in Deventer alleen opgepakt kan worden door een bestuurlijke 
samenwerking. En daar zijn ze ook volop mee bezig. 
Ook de Prins Mauritsschool heeft natuurlijk last van de krimp en zal mee moeten denken over een 
intensieve samenwerking met de twee andere buurtscholen (deze zitten in hetzelfde gebouw/ gebied). 

Dit punt blijft dus in ontwikkeling.  
De school focust momenteel op de pijler reflectie (doelen op ons leerkrachtbord). We stellen 
voor leerlingen doelen. Het is de kunst om de juiste doelen te bepalen en deze te verweven in 
ons onderwijs. In de toekomst willen we graag een portfolio voor ieder kind. Nu is ons rapport 
een “soort portfolio” van elk kind. Eigenaarschap van de leerling is ook in ontwikkeling. 
Zelfsturend leren is cruciaal voor het leren van kinderen. Onze school werkt mee in een 
consortium aan een onderzoek met de projecttitel: Zelfsturend leren wordt je aangeleerd: Het 
effectief professionaliseren van leraren in het bevorderen van zelfsturend leren in het 
basisonderwijs.  
In ons Daltononderwijs komt Stichting Leerkracht steeds weer terug. “Samen elke dag een beetje 
beter”. Samen lessen voorbereiden, samen als team op weg. Alle leerkrachten groeien samen 
met de leerlingen in een functioneel schoolsysteem die leidt tot duurzame veranderingen in een 
cultuur die gericht is op samen het positieve verschil te maken voor ons kinderen.  
Het accent in ons onderwijs ligt op de kwaliteit van de les. Hoe hoger de kwaliteit van de les, hoe 
meer betrokkenheid van de leerlingen, hoe minder gedragsproblemen, hoe meer het werkplezier 
van de leerkracht, hoe hoger de opbrengsten: de kwaliteit van een product is immers afhankelijk 
van de kwaliteit van het proces.  
 

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met het bestuur 
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Gespreksonderwerp: “Stg. Leerkracht”. 
De werkwijze van Stg. Leerkracht wordt ondersteund door het bestuur en daar waar het kan ook 
aanbevolen bij andere scholen. 
Ook het bestuur heeft hetzelfde model als werkwijze overgenomen. 

 
 
 
 
 

  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 

 
Ontwikkel met elkaar een nieuw model voor de weektaak, waarbij de leerling meer 
mogelijkheden krijgt om zijn werk te kunnen plannen over de gehele schoolweek. 
 

 
Toelichting: 

 
Hierbij hoort een soort bord in alle lokalen waarop de weekplanning te zien is. 
Bijvoorbeeld: “Wanneer staat gymnastiek in het rooster gepland?” 
 
In het nieuwe model voor de weektaak zou het wenselijk zijn dat er ruimte is voor 
doelen per week per dag. Dat kunnen doelen zijn op het gebied van taal of rekenen 
of……. (dus cognitief), maar ook gedragsdoelen. We adviseren de school de reeds 
ontwikkelde doorgaande lijn m.b.t. reflectie hierop aan te laten sluiten. 
 

 
 
 
 
 

Het team van de Prins Mauritsschool heeft ons gastvrij ontvangen.  
Zij hebben op ons een gedreven en betrokken indruk achter gelaten. 
Dat geldt uiteraard ook voor de kinderen en de ouders.  
Met een team van dit kaliber en met ook een behoorlijke Daltonervaring moet het zeker mogelijk zijn om 
deze ene aanbeveling te realiseren en de Daltonontwikkeling verder vorm te gaan geven. 
De directeur heeft samen met het team een mooie weg ingeslagen op basis van de stg. Leerkracht. 
 
Veel succes dus met jullie verdere ontwikkeling als Daltonschool. 
 
De Daltoncoördinatoren willen we een welgemeend compliment geven voor de goede voorbereiding op 
deze visitatie. 
 
Het visitatieteam 

 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

   

 
 
 
 
 
 

slotopmerkingen 
 

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

 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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Wij zijn dankbaar voor de spiegel die ons is voorgehouden en trots op de ontwikkeling die de school de 
afgelopen jaren heeft doorgemaakt.  
Wij vinden het dan ook een succes om bevestigd te krijgen dat we op de goede weg zitten en de goede 
dingen doen voor onze leerlingen. Onze visie op onderwijs en ons beleid is zichtbaar voor anderen, het 
visitatieteam.  
De school herkent zich in de aanbevelingen van het visitatieteam. Zoals u in ons Dalton-ontwikkelplan 
2015-2019 kan lezen staan de aanbevelingen al opgenomen.  
Andere suggesties die zijn gedaan nemen we ter harte en mee in ons leer- en Daltonontwikkelproces. 
 

 

 

 

 

 

 

aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Ontwikkel met elkaar een nieuw model voor de weektaak, waarbij de 
leerling meer mogelijkheden krijgt om zijn werk te kunnen plannen over 
de gehele schoolweek. 

actie (zie strategisch schoolbeleidsplan, bijlage Daltonontwikkelplan) 
Weekbord realiseren in iedere groep 
Aanpassen weektaak 

uitvoerenden Expertgroep weektaak 
tijdvak Schooljaar 2016-2017  
scholing/ externe 
ondersteuning 

Inspiratie op doen bij de DON/andere scholen 

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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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 


