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Visitatie lidscholen  
Nederlandse Dalton Vereniging 

 
 
 
 
 

Zie handleiding visitatie lidscholen 
(Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) 

 
Naam school Stedelijk Dalton College Alkmaar 

Adres Arubastraat 4 

Postcode en plaats 1825 PV Alkmaar 

E-mailadres school (rector) apsmits@daltonalkmaar.nl  

Directeur/rector Anna-Paulien Smits  

Adjunct-directeur  

Daltoncoördinator  er is geen aparte daltoncoördinator 

Aantal groepen/ klassen (VO)  43 

Aantal leerlingen 1024 

Populatie (PO)/ schoolsoort (VO)  VO 

Aantal leraren 89 (60,3 fte) OP en 29 (17,9 fte) OOP 

In bezit van Daltoncertificaat zie scholingsplan/bijlagen 

Bezig met Daltoncursus  zie scholingsplan/bijlagen 

Nevenvestigingen Nee (er is een locatie vmbo bovenbouw, het Van der 
Meij College) n.v.t. voor de visitatie 

Stand van zaken inspectie Basis arrangement, alle afdelingen  “groen” 
Zie Vensters 

Visitatieteam  

Voorzitter  

Lid 1.  

Lid 2.  

Lid 3.  

Lid 4.  

Lid 5.  

Lid 6.  

Lid 7.   

Lid 8  

Datum visitatie  25     -   03   - 2015 

Soort visitatie x Licentieverlenging  
 

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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Binnen school wordt gewerkt met werkwijzers, die in de praktijk soms niet worden gebruikt. 
Het werk, beschreven in de werkwijzers, moet door alle leerlingen verwerkt worden. Dat 
betekent dat alle leerlingen hetzelfde moeten doen.  
Geef binnen deze werkwijzers individuele ruimte aan de leerling. Stel de werkwijzer zo 
samen, dat er „verschil tussen leerlingen gemaakt wordt‟. Denk hierbij bv. vanuit leerdoelen 
i.p.v. vanuit leerstof.  
 
 
 

De opzet van de daltonwerkwijzers verschilt per afdeling.  

 In de onderbouw vmbo wordt gewerkt met een weekplanner. De periode-
planner wordt als leidraad gebruikt. 
Ze leren stap voor stap steeds zelfstandiger werken met de planner. 

 In de onderbouw vwo/havo wordt deels gewerkt met flexibele planners  
(bijv. de taken van mvt). Zowel bij Frans als Duits maken de leerlingen soms 
(gedeeltelijk) zelf een planner. Alle onderdelen moeten erin maar ze bepalen 
zelf wanneer ze wat doen.  

 In de bovenbouw wordt doorgaans gewerkt met vastere periodeplanners. De 
aanpak wordt per afdeling afgestemd op het verschillende type leerling. Voor 
de moderne vreemde talen wordt in sommige periodes gewerkt met een open 
planner die de leerlingen zelf moeten invullen. 

Voorbeelden:  
 Ned: werkwijzer 2 en 3 vmbo 
 Frans: onderbouw vwo/havo + bovenbouw vwo/havo 
 geschiedenis: bovenbouw vwo/havo: leerlingen bepalen zelf wanneer ze aan 

tijdvakdossier of andere opdrachten verder werken. 
 O&O: planning project Energy Challenge (brugklas vwo/havo en havo/tl) 
 weekplanner onderbouw vmbo 

 

 
 
 

De daltonwerkwijzers/planners zijn goed ingeburgerd in de school. In de onderbouw 
zien we dat er bij bepaalde vakken succesvol gewerkt wordt met flexibele planners. 

 
 
 
De mate van „dalton in de les‟ is sterk docentafhankelijk‟. In de bovenbouw lijkt „dalton in de 
les‟ minder / nauwelijks aanwezig. Probeer dit ook in deze afdeling te versterken. Intervisie 
kan ook hier een nuttig instrument zijn.  

 
 
 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 2. 
1. 
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Er wordt sterk ingezet op de ambitie “iedere les een daltonles”. Deze ambitie wordt 
deels waargemaakt. 
Lesbezoeken worden voornamelijk uitgevoerd in het kader van begeleiding van 
beginnende docenten en beoordeling. Ook in het kader van de functiemix worden 
veel lesbezoeken gedaan door de afdelingsleiders. De drempel om bij elkaar te 
kijken is vooral om praktische redenen nog wel hoog. In oktober gaan we een 
didactische week organiseren met als doel om vooral te leren reflecteren n.a.v. 
lesbezoeken.  
Intervisie is en blijft nog een ontwikkelpunt voor de school. De deuren staan wel 
bijna altijd open, maar echt gericht observeren en elkaar goede feedback geven 
gebeurt nog nauwelijks door docenten onderling. 
Er is een ontwikkelgroep dalton, waarin de docenten intensief met elkaar aan het 
werk zijn om nieuwe daltonlessen te ontwikkelen en waarin ervaringen worden 
gedeeld.   
Tijdens teamvergaderingen wordt er af en toe good practice uitgewisseld. Dit 
zouden we eigenlijk meer moeten doen. 
In deze zelfevaluatie treft u voorbeelden aan van “dalton” tijdens de reguliere lessen. 
Wij ontvangen graag feedback n.a.v. de lesbezoeken! 

 
 

Onze bevinding is dat de mate van daltonaanpak niet zozeer afhankelijk is van de 
docent, maar van de afdeling. In de onderbouw en in het vmbo ademen de lessen 
en het onderwijs een daltonaanpak. Er wordt geëxperimenteerd met gedifferentieer-
de aanpak, we zien ook buiten het daltonuur leerlingen zelfstandig of in groepen 
werken, reflectie heeft zichtbaar aandacht. In de dalton specials (lab/original/skills/ 
stage) zien we veel daltonaspecten. Deze specials en de ontwikkelgroepen 
genereren in de onderbouw en het vmbo veel daltonontwikkeling. In de bovenbouw 
wordt meer klassikaal les gegeven. Misschien heeft dat ook te maken met het feit 
dat de specials juist bedoeld zijn voor onderbouw en vmbo. 

 
 
Er worden veel afspraken gemaakt over de leerlijnen per vak. De daltonontwikkellijnen zijn 
hierbij nauwelijks herkenbaar – hier kan zeker meer aandacht voor zijn. 

 
 
 

Er is een start gemaakt met de ontwikkellijnen van de verschillende dalton-
vaardigheden. Ze maken onderdeel uit van het portfolio-rapport van de 1e klassen 
Dalton On Stage/Original/Lab en van de rapportage van de leerlingen van Dalton 
Skills en klas 2 vmbo. 
 Voorbeelden hiervan zitten in het portfolio (vwo/havo én vmbo onderbouw) 

Het werken met ontwikkellijnen voor de daltonvaardigheden moet nu worden 
gemaakt naar de derde klas. 
In de onderbouw zijn we in ontwikkeling: het daltonrapport met de vaardigheden 
moet meer aansluiten bij en deel worden van de vaklessen. 
We zijn gestart met een OBIT-traject om het gesprek op gang te brengen over de 
toetsen en de differentiatie in de klas. Hierbij spelen de dalton- en leervaardigheden 
ook een belangrijke rol. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 3. 
1. 

evaluatie school 
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Ook hier geldt: we hebben het vooral gezien in de onderbouw en het vmbo.  

 
 
 
Er wordt veel tijd geïnvesteerd in studiedagen – deze zijn goed en nuttig. Toch lijken deze 
studiedagen nog (te) weinig effect te sorteren. Pak enkele, voor de school, belangrijke 
speerpunten en houdt deze, ook bij het vervolg na een studiedag, centraal.  

 
 
 

De rode draad bij alle nascholingsactiviteiten is de afgelopen vier jaar steeds 
geweest: de ontwikkeling van ons daltononderwijs.  
De ontwikkelgroepen hebben allemaal gefunctioneerd als een vorm van met en van 
elkaar leren. 
Daarnaast zijn er de volgende grote scholingstrajecten geweest: 
 Training daltondidactiek: in totaal hebben zo’n 25 docenten hieraan deel-

genomen 
 Training daltondidactiek moderne vreemde talen: hieraan hebben alle 

talendocenten deelgenomen 
 Scholingstraject afdelingsleiders AAP (Alkmaar, Amsterdam, Purmerend) 
 Scholingstraject afdelingsleiders en excellente docenten: leiding geven aan 

onderwijsontwikkeling op een daltonschool 
 AAAP carrousel + 24 uurs: het leren van en met docenten van Alkmaar, 

Amsterdam, Almere en Purmerend  
 Scholingstraject van de binas-docenten: een proces dat eerst is begeleid van 

buitenaf en dat nu voornamelijk op eigen kracht gebeurt rondom het ont-
wikkelen van de special Dalton Lab (met het vak O&O) en het vak science 

 Iedere docent heeft deel uitgemaakt van een ontwikkelgroep waarin 
verschillende onderwerpen op de agenda hebben gestaan (zie ook 
aanbeveling 6). 

 
Ook zijn we schoolbreed gestart met OBIT. De aanleiding was dat we beter 
willen determineren in de onderbouw. Hoe komt iedere leerling op de juiste plek? 
En hoe zorgen we er dan vervolgens voor dat we determineren op een manier 
die past bij een daltonschool. Dus de “hele” leerling in beeld en vaardigheden en 
persoonlijke eigenschappen ook een belangrijke rol laten spelen bij het 
determineren. Er is nu bewustwording op gang gebracht rondom de toetsen. Alle 
secties van de cognitieve vakken zijn bezig om vanaf klas 1 determinerende 
toetsen te ontwikkelen. Tegelijkertijd moet nu moet de volgende stap worden 
gezet naar meer differentiatie in de klas: kunnen we daadwerkelijk onderwijs 
bieden dat aansluit bij de verschillende leer- en ondersteuningsbehoefte van 
onze leerlingen? En hoe verbinden we dalton met differentiëren? Dit is voor ons 
nog echt een ontwikkelpunt! 

 
 
 
 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 4. 
1. 

evaluatie school 
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Dit schooljaar proberen we meer aan te sluiten bij de wensen van de docenten en 
de vaksecties. Na een aantal jaren van aanbod die school- of vakgroepbreed was, 
komt er nu meer ruimte voor de individuele docent of de sectie om naar keuze 
verder te gaan met de dalton ontwikkeling. De basis is gelegd, nu kan en mag 
iedereen zelf naar eigen inzicht de ontwikkeltijd op de dinsdagmiddagen besteden. 
Vanzelfsprekend zijn de afspraken die zijn vastgelegd in het jaarplan hierbij 
richtinggevend. 

 
 
 

De school heeft de rode lijn er deels in gebracht door de verschillende programma’s 
onder te brengen in de dalton specials (stage/skills/original/lab) en door 
verschillende ontwikkelgroepen (dalton, goed gedrag) in te stellen. We zien nog 
steeds dat de school veel verschillende punten op de ontwikkelagenda heeft. Dat 
lijkt deels samen te hangen met de bottom-up aanpak vanuit de schoolleiding. 
Medewerkers (OP en OOP; zie Goed Gedrag!) en leerlingen (zie feesten, 
resonansgroep, etc.) krijgen de gelegenheid om plannen uit te voeren. Veel ruimte 
voor initiatieven heeft een positief effect op de school! Personeel, ouders en 
leerlingen voelen zich gehoord hierdoor. 

 
 
 
Er wordt ingezet op reflectie. De huidige vorm wordt echter ervaren als eenrichtingsverkeer 
(„een mededeling van de mentor‟). Reflecteer op een wijze waarbij ook de mening / inbreng 
van de betreffende leerling een rol speelt.  

 
 
 

Op het gebied van reflectie is er veel in gang gezet. Een mooi voorbeeld is hoe deze 
zelfevaluatie is ingevuld. Er is een schrijfgroep en een portfoliogroep gevormd ( in 
totaal ongeveer 10 docenten verdeeld over de vier teams) die samen de evaluatie 
hebben voorbereid.  
In het portfolio zijn voorbeelden van diverse vakken opgenomen waarin vormen van  
reflectie met de leerling plaats vinden. 
 drama (onderbouw vwo/havo) 
 Skills projecturen 
 onderbouw vmbo wiskunde 
 lichamelijke opvoeding: samenwerkingsopdrachten bovenbouw vmbo 
 Nederlands bovenbouw vmbo 
 mentoraat (onderbouw vwo/havo) 

 
 
 

Aan reflectie wordt veel aandacht besteed via portfolio's per vak en toetsportfolio's. 
Ook in de specials wordt gereflecteerd op de ontwikkeling door de leerlingen zelf. 
Het is zeker geen eenrichtingsverkeer meer in de onderbouw en in het vmbo. 

 
  

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 5. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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De daltonwerkgroep doet met weinig mensen nuttig werk. Zorg als schoolleiding voor goede 
kaders, vergroot eventueel de daltonwerkgroep en geef ze de ruimte om het team / de 
school stappen te laten zetten m.b.t. de daltonontwikkeling.  
 
 
 

In 2011 stond de daltonwerkgroep centraal in het verder ontwikkelen van het dalton-
onderwijs. Zij hebben zich vooral gericht op het ontwikkelen van daltonmodules 
tijdens de daltonuren. 
Sinds het schooljaar 2012-2013 wordt er gewerkt met een flink aantal ontwikkel-
groepen. Daardoor is de onderwijsontwikkeling veel breder in de organisatie 
gekomen. Dankzij de ontwikkelgroepen is veel tot stand gebracht. 
 Zie portfolio nascholing: ontwikkelgroepen 

Na twee jaar begon deze werkwijze voor veel docenten toch te knellen. Er was 
behoefte aan meer vrijheid en omdat er eigenlijk bij alle docenten nu ook veel meer 
eigenaarschap is en verantwoordelijkheid wordt genomen om te werken aan de 
ontwikkeling van het daltononderwijs is er meer ruimte vrijgemaakt in de 
jaarplanning. 
M.i.v. dit schooljaar is voor docenten meer vrijheid om de dinsdagmiddag naar eigen 
inzicht aan onderwijsontwikkeling te besteden. Dit kan binnen de kaders van een 
ontwikkelgroep maar een docent kan er ook voor kiezen van deze middagen 
ontwikkelmiddagen voor het eigen vak (samen met de vaksectie) te maken. 
 
Mede door het maken van het portfolio voor deze visitatie zijn we er achter gekomen 
dat we good practice veel meer kunnen en moeten delen tijdens bijv. de team-
vergaderingen. 

 
 
 

Het is duidelijk dat de daltonontwikkeling breed wordt gedragen in de school via de 
ontwikkelgroepen (dalton, goed gedrag, skills, lab, stage, original) en de ontwikkel-
middagen. 

 
 
 
De schoolleiding wil graag verantwoordelijkheid overdragen aan docenten; docenten geven 
aan dat ze graag meer eigen verantwoordelijkheid willen hebben (dit proces lijkt inmiddels 
op gang te komen); leerlingen geven aan meer eigen verantwoordelijkheid te willen dragen. 
Alle betrokkenen hebben blijkbaar hieraan behoefte. Maak hiervan gebruik door, 
verantwoord, verantwoordelijkheden daadwerkelijk lager in de organisatie te leggen.  
 
 
 

Zie hierboven, onder het kopje ontwikkelgroepen en nascholing. De afgelopen vier 
jaar is in dit opzicht veel bereikt.  
De totstandkoming van Dalton Skills is een mooi voorbeeld: een groep docenten 
heeft samen de verantwoordelijkheid genomen om het daltononderwijs voor de 
kinderen te verbeteren. 
 Zie bijlage ontwikkelgroep Dalton Skills 

aanbeveling 6. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 7. 
1. 

evaluatie school 
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Een ander voorbeeld is de ontwikkelgroep Goed Gedrag. Begonnen als een plan 
van de directie om PBS in de school te introduceren heeft deze groep zich 
ontwikkeld op een manier die past bij onze daltonschool. Met als resultaat dat zowel 
het personeel als de leerlingen zich veel meer verantwoordelijk voelen voor een 
nette school. Was in 2011 er nog een “pauzeprobleem” met veel rotzooi en zelfs 
vernielingen, in 2015 constateren we dat er aantoonbaar een schonere school is met 
een heel prettig leer- en leefklimaat. Dit blijkt o.a. uit het verslag van het gesprek met 
de rector en enkele leerlingen uit de verschillende resonansgroepen. 
 “broodje bij de rector” van januari 2015  
 ontwikkelgroep “Goed Gedrag” 

Een derde voorbeeld is de ontwikkeling binnen de vakgroep binas. In 2011 zijn we 
begonnen met een traject om “de neuzen dezelfde kant op te krijgen”, de 
samenwerking en de cohesie binnen de vakgroep te bevorderen en een 
onderwijskundig plan te bedenken voor de versterking van ons bèta onderwijs. In 
2014/2015 is de vakgroep gestart met Dalton Lab, wordt er hard gewerkt om het 
nieuwe vak O&O vorm te geven en zijn we op weg naar een Technasium. 

 

 
 
 

Zie de reflectie bevindingen visitatieteam bij aanbeveling 4 en 6. 

 
 

 
 
  

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

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

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

1.4 De leerling draagt zorg voor zijn leeromgeving. 
 

 
 
 

De leerlingen nemen verantwoordelijkheid voor hun leertaken en de verwerking 
daarvan. Zij leggen hierover ook verantwoording af. Er is verschil tussen onderbouw 
en bovenbouw. In de onderbouw is er vaak meer intrinsieke motivatie om in dalton-
uren verantwoordelijkheid te nemen. In de bovenbouw gebruiken leerlingen dalton 
wat meer voor “het sociale gebeuren”. Het PTA wordt hierbij soms als een keurslijf 
gezien maar kan juist ook de leerlingen “verleiden” om goed en efficiënt gebruik te 
maken van de daltontijd. Bovenbouwleerlingen maken hier meer strategische en/of 
last minute keuzes terwijl de onderbouwleerlingen doorgaans hard werken tijdens de 
daltonuren. Dit hangt ook af van het vak. Zo wordt bij wiskunde eigenlijk altijd wel 
hard gewerkt omdat veel leerlingen deze tijd hard nodig hebben én het daltonuur 
ook echt gebruiken voor het vragen van extra uitleg. 
Bij sommige vakken (bijv moderne vreemde talen) maken leerlingen zelf een 
planning voor werkzaamheden, gecombineerd met taakbladen.  
Enkele jaren geleden is er een bijlesclub gevormd door bovenbouwleerlingen voor 
bovenbouwleerlingen. Leerlingen regelen dit met enige begeleiding van de 
afdelingsleider grotendeels zelf. 
 Onder- en bovenbouw vwo en havo: daltonwerkwijzer Frans 
 Scheikunde planning practicum 3e klas vwo/havo 
 Diverse voorbeelden in het portfolio van de verschillende afdelingen 

 
 
 

Bij Skills werken leerlingen met een portfolio, dat vooral dient als onderwerp van 
gesprek met leerling en ouders. De leerling legt op die manier verantwoording af 
over zijn werk.  
 
De leerlingen zijn actief betrokken bij de organisatie van buitenschoolse activiteiten, 
zoals het kerstgala, het benefietconcert en het examenfeest. Ook nemen leerlingen 
sinds dit schooljaar zitting in de ontwikkelgroep ‘Goed Gedrag’, waarbij zij iedere 
maand een schoonste klaslokaal aanwijzen.  
 
De commissie liet zich tijdens de visitatie verrassen door een groep drama-
leerlingen. Ondanks dat de docente ziek was, hebben de leerlingen toch 
gerepeteerd met behulp van een door hen zelf geregelde onderwijsassistent.  
 

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

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Het visitatieteam heeft een aantal leerlingen gesproken die leerlingcoach zijn. Zij 
nemen hun rol serieus bij het coachen van brugklasleerlingen hoe om te gaan met 
allerlei schoolzaken. Hiermee worden zij tevens verantwoordelijk gemaakt voor de 
sfeer op school, bijvoorbeeld door te bemiddelen bij problemen. 
 
Er is een groot verschil zichtbaar in hoe onderbouw- en bovenbouwleerlingen hun 
verantwoordelijkheid dragen. Van bovenbouwleerlingen wordt meer verantwoorde-
lijkheid verwacht, maar zij hoeven dit minder af te leggen (bijvoorbeeld geen 
stempels), waardoor ze ook minder verantwoordelijkheid nemen. Tijdens de 
daltonuren is te weinig interactie zichtbaar tussen docent en leerling. 
 
Ook wordt er te weinig bewust gepland door deze leerlingen. Docenten geven aan 
niet goed te weten hoe deze leerlingen aan te sturen. Een aantal vindt het ook de 
verantwoordelijkheid van de leerling zelf, al is men ontevreden over de situatie. 

 
 
 

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 school en de leraren geven vertrouwen aan leerlingen. De daltonwijzers bieden 
ruimte aan leerlingen. Dit kan alleen op basis van het loslaten, maar natuurlijk is er 
ook de controle van de leraar. 
Tijdens de diverse nascholingstrajecten is aandacht besteed aan verschillen en 
leerstijlen. In de onderbouw wordt recht gedaan aan verschillen door middel van 
determinerende toetsen en daaraan gekoppeld het werken op verschillende niveaus 
(dit is nog volop in ontwikkeling!), variatie in opdrachten, maar ook door het geven 
van verantwoordelijkheid aan leerlingen. 
In de bovenbouw wordt in verschillende mate rekening gehouden met tempo, leer-
wijze en niveauverschillen. Bijv. bij moderne vreemde talen en het lezen van boeken 
op verschillende niveaus. We ontvangen graag feedback n.a.v. het lesbezoek tijdens 
de visitatie. 
Met de invoering van de vier specials (Dalton Lab, Dalton On Stage, Dalton Original 
en Dalton Skills) is het onderwerp determinatie weer op de agenda gezet. Hoe 
zorgen we ervoor dat elke leerling stap voor stap op het juiste niveau terecht komt? 
We zijn bezig bevorderingsnormen te ontwikkelen waarbij niet alleen cijfers maar 
ook (dalton)vaardigheden een belangrijke rol spelen. Er zijn gesprekken met 
leerlingen waarbij leerlingen met behulp van rubrics kunnen reflecteren op hun 
ontwikkeling. 
 vwo/havo onderbouw: dans en drama 
 vmbo onderbouw: project sint- en kerstviering  

 
 
 
 

 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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In het gesprek met docenten en leerlingen werd duidelijk dat veel vertrouwen wordt 
gegeven. De leerlingen geven aan dat ze vanaf klas drie havo/vwo) worden los-
gelaten. De controle neemt erg af en de verantwoordelijkheid verschuift van docent 
naar leerling. Niet alle leerlingen kunnen hier mee omgaan.  
 
Voor het vak Frans ligt de verantwoordelijkheid van het inplannen van het werk bij 
leerlingen; bij andere vakken wordt dit nog vaak vastgelegd door de docent. De 
opzet van de meeste vakken is docentgestuurd. Leerlingen moeten al het opge-
dragen werk maken, hier is geen sprake van differentiatie. Wel heeft de commissie 
geregeld leerlingen buiten het lokaal individueel aan het werk gezien. 
 
Zowel ouders als leerlingen geven aan een hoge mate van verantwoordelijkheid te 
ervaren bij mentoren. Voorbeelden zijn telefoontjes in het weekend als dit nodig is, 
oplossen van problemen en het niet doorverwijzen bij vragen, maar het afhandelen 
ervan. 
 
De docenten nemen deel in verschillende werkgroepen voor de ‘specials’ maar ook 
op het gebied van dalton. In de Daltonontwikkelgroep wordt onder andere gesproken 
over de vraag “Wat maakt ons Dalton?”. De docenten bespreken ideeën om van hun 
lessen daltonlessen te maken. Steeds meer docenten willen zich aansluiten bij deze 
groep. De groep zelf geeft aan uit te gaan van een olievlekwerking. In de boven-
bouw wordt de ambitie ‘iedere les een daltonles’ niet waargemaakt.  
 
De specials lijken goed uit de verf te komen. De brugklasleerlingen waarderen dat 
ze hun eigen keuze hierin hebben kunnen maken. Ze kennen het daltonvaardig-
hedenrapport. Een aantal van hen geeft aan dat het hen helpt bij het vinden van de 
juiste werkhouding. De visitatiecommissie hoopt dat dit initiatief een vervolg krijgt in 
de andere klassen.   

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Er is een sfeer van vertrouwen op school. Dit geldt voor personeel en leerlingen. Er 
is een grote betrokkenheid van docenten en leerlingen. Niet alleen t.o.v. van elkaar, 
maar ook t.o.v. de school. 
 Medewerker tevredenheids onderzoek  

Onze leraren voelen zich verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van goed 
daltononderwijs. Dit geldt ook voor de OPLIS begeleiders (zij leiden studenten op). 
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Het thema “lesgeven op een daltonschool” en daltondidactiek en dalton pedagogiek 
staan hier hoog in het vaandel. 
Ook worden beginnende docenten gecoacht met als doel dat ze zich verder ont-
wikkelen tot een goede daltondocent. 
Op 18 februari hadden wij onze Open Dag. Leerlingen hebben met groot verant-
woordelijkheidsgevoel geholpen om er een groot succes van te maken. Het was 
echt een dag waarop docenten en leerlingen sámen hebben laten zien  hoe we met 
elkaar leren en leven op onze daltonschool. 
Ook helpen leerlingen en ouders tijdens de voorlichtingsavonden. Terwijl de mentor 
op de achtergrond in het lokaal een begeleidende rol heeft zijn het vooral leerlingen 
en ouders die in de klas hun ervaringen vertellen. Als schoolleiding vertrouwen we 
er dan op dat iedereen dat op zijn of haar eigen wijze kan en mag vertellen, op basis 
van een format dat we van tevoren goed met elkaar doorspreken. 

 
 
 

De schoolleiding probeert een meer coachende houding aan te nemen om zo meer 
verantwoordelijkheden in de organisatie neer te leggen. De organisatie is in ver-
andering van top-down naar bottom-up. De schoolleiding faciliteert initiatieven van 
leerlingen en personeel. Door docenten en OOP wordt dit soms ervaren als te veel 
en hebben dan het gevoel dat er beter iets afgemaakt kan worden, dan iets nieuws 
te beginnen. Een voorbeeld hiervan is het daltonrapport in de bovenbouw, dat een 
stille dood is gestorven. Met de ervaringen uit de onderbouw hoopt men een door-
start te maken.  
 
De schoolleiding legt een grote verantwoordelijkheid bij het OOP. Voorheen had 
deze groep slechts een signaleringsfunctie, maar dit wordt steeds meer een 
begeleidende rol. Het OOP  ondersteunt niet alleen docenten, maar ook leerlingen 
die zich inzetten voor de organisatie van het gala, het benefietconcert etc. Een mooi 
voorbeeld, waarbij het OOP verantwoordelijkheid neemt, is het ontstaan van de 
ontwikkelgroep ‘Goed Gedrag’. Dat de schoolleiding het OOP verantwoordelijkheid 
geeft, blijkt onder meer uit het vormgeven van deze werkgroep, het scholen van al 
het OOP in ‘Transactionele Analyse’ en het scholen van een conciërge tot 
pedagogisch werker. Een kanttekening is dat de schoolleiding het OOP niet bij de 
daltonzelfevaluatie heeft betrokken. 
 
Ook leerlingen krijgen een stem door de resonansgroepen. Tijdens een periodiek 
‘broodje bij de rector’ kunnen zij direct  meepraten over schoolzaken. Dit geeft 
leerlingen ook inzicht en begrip. Ze hebben het idee echt terecht te kunnen met hun 
vragen en problemen. Niet alle leerlingen weten van deze mogelijkheid. 
 
Een veelgehoord probleem, zeker in de bovenbouw, is dat docenten zich geregeld 
niet houden aan daltonplanners. Ook ervaren leerlingen dat studiewijzers geregeld 
niet specifiek worden ingevuld. Het bemoeilijkt voor hen het plannen.  
 
Scholing wordt steeds meer georganiseerd op directe vraag van docenten, zowel 
individueel als in groep. Ook wordt er nog scholing georganiseerd vanuit de 
schoolleiding, zoals het ontwerpen van toetsen volgens OBIT.  
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2.1 De leerling neemt zelf initiatieven om zijn leerdoelen te bereiken.  

2.2 De leerling vraagt hulp van anderen en helpt anderen als zij hem/ haar om 
hulp vragen. 

2.3 De leerling bepaalt mede hoe ( werkvorm, tempo, plaats, tijd) hij/zij werkt 
aan de gestelde doelen. 

2.4 De leerling kan omgaan met uitgestelde aandacht. 

2.5 De leerling krijgt de gelegenheid het gemaakte werk zelfstandig na te kijken. 
 

 
 
 

Uit kies- en plangedrag blijkt dat leerlingen de leerdoelen in beeld hebben. Zij 
werken zelfstandig aan opdrachten en stellen vragen aan docenten en mede-
leerlingen. Ook in veel lessen wordt zelfstandig nagekeken m.b.v. nakijk-boeken. 
Het jaarboek dat ieder jaar onder begeleiding van een tweetal docenten wordt 
gemaakt is een mooi voorbeeld van hoe zelfstandig de leerlingen een klus op 
kunnen pakken. Ieder jaar mogen de leerlingen met het beste profielwerkstuk van 
vwo en havo op het podium een presentatie geven. Hier wordt (tijdens o.a. de 
daltonuren) door de leerlingen hard aan gewerkt met een grote mate van zelf-
standigheid. Zo heeft een aantal leerlingen dit jaar een korte documentaire over 
autisme en taal gemaakt ter aanvulling op het geschreven profielwerkstuk. 
Tijdens de presentaties van de dansklassen laten leerlingen ook zien hoe zij groeien 
in zelfstandigheid en persoonlijke ontwikkeling op onze school. Eén van de 
hoogtepunten is altijd de presentatie van de examenklassen dans: de leerlingen zijn 
helemaal verantwoordelijk voor het eindproduct: ze maken de choreografie, het 
decor etc. 
Een ander hoogtepunt zijn de presentaties van de muziektheaterklassen: leerlingen 
voelen zich verantwoordelijk voor het eindresultaat en werken hierbij heel goed 
samen. Het is altijd fantastisch om te zien hoeveel persoonlijke groei deze leerlingen 
doormaken. Derdejaars leerlingen mogen leerlingcoach zijn van de nieuwe 
brugklassen. Na een korte training vervullen zij deze rol met grote zelfstandigheid en 
een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 
Ook de organisatie van het jaarlijkse kerstgala gebeurt helemaal door leerlingen zélf. 
Het leuke is dat leerlingen van verschillende leeftijden én verschillende afdelingen 
(dus vwo, havo en vmbo) samen ervoor zorgen dat ruim 700 leerlingen een groot 
feest met elkaar hebben. De jongeren leerlingen leren hierbij van de oudere 
leerlingen zodat zij het jaar daarop het stokje kunnen overnemen. 
 Jaarboek examenleerlingen (exemplaar ligt ter inzage op school) 
 Bovenbouw vwo/havo: geschiedenis tijdvakdossier 
 Profielwerkstukken presentaties (voorbeelden ter inzage op school) 

 

 
 
 
 

2. Zelfstandigheid  
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Leerlingen schrijven zelfstandig in voor hun Daltonuren. Bij veel vakken dienen zij 
een stempel te halen aan het einde van het uur, maar net als de verplichting om een 
half uur aan het desbetreffende vak te werken (en daarna naar keuze aan een ander 
vak) lijkt het stempel zijn langste tijd te hebben gehad. We zien leerlingen in alle 
klassen werken met werkwijzers. Bij de vakken Frans en LO worden meer keuzes 
geboden in de omgang met de opdrachten, maar dit is nog op een basaal niveau, 
zoals het zelf kunnen kiezen van een deel van de te leren woordenschat. Het mogen 
verdelen van de opdrachten over de weken (zoals hier en daar gezien) biedt wel wat 
mogelijkheden, maar dit gebeurt waarschijnlijk zonder dat de leerlingen er over na 
denken wat die opdrachten nu eigenlijk inhouden en hoeveel tijd ze kosten.  

 

 
 
 

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 leraren creëren ruimte en tijd om opdrachten op verschillende manieren en 
tempo te laten realiseren. In veel lessen worden keuzeopdrachten aangeboden, 
waaruit de leerlingen zelf opdrachten mogen kiezen. Docenten geven vrijwel in alle 
lessen ruimte en tijd  waarbij leerlingen zelfstandig kunnen werken. Dit is ook de 
reden dat we van een 45-minutenrooster naar een 60-minutenrooster zijn over-
gegaan: zo is er in elke les genoeg tijd om te variëren in werkvormen. 

 
 
 
 

De nadruk ligt op zelfstandig werken maar ook lange fases van klassikaal werken 
komen voor. Docenten stimuleren het eigen initiatief van leerlingen en belonen dit 
soms ook. Zo zagen we een leerling die rond mocht lopen in de les om anderen te 
helpen, omdat zij al klaar was met de lesstof. In vele lessen blijft de zelfstandigheid 
beperkt tot het begeleid zelfstandig maken van opdrachten. De ingeroosterde 
huiswerkuren worden ingezet als zelfstandigheidsuren met een docent op de 
achtergrond. Leerlingen zouden met actievere werkvormen en werkvormen die 
bewust het samenwerken bevorderen een actievere rol in kunnen nemen. 
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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.  

 

 
 
 

Enkele jaren geleden was de nascholing nog voornamelijk “top-down” aangestuurd 
met een aanbod waaruit leraren konden kiezen. Daarnaast is er ook altijd de 
gelegenheid geweest voor individuele nascholing buiten de deur. 
Vanaf dit schooljaar krijgen leraren meer de ruimte om zélf nascholing te kiezen.  
Het onderwerp nascholing staat op de agenda van het doelstellingengesprek dat 
met iedere medewerker aan het begin van het schooljaar wordt gevoerd. Tijdens de 
voortgangsgesprekken, die om het jaar worden gevoerd, wordt hierover verantwoor-
ding afgelegd. Vanuit de directie wordt gestimuleerd dat alle medewerkers zich 
blijven ontwikkelen. 
Sinds twee jaar zijn er verschillende ontwikkelgroepen op onze school zoals “Goed 
Gedrag”, “daltonvaardigheden”, “Skills”.  
 Zie portfolio: nascholing en ontwikkelgroepen 

 
 
 

Zelfstandigheid staat hoog in het vaandel en het nemen van initiatieven wordt in 
brede zin aangemoedigd. De werkwijzers worden breed ingezet, al gaat het bij een 
enkel vak nog niet goed omdat ze ontbreken of omdat docenten zich niet aan hun 
eigen planning houden. Het Portfolio wordt niet altijd goed begrepen of als zinvol 
ervaren door de leerlingen.  
 
We zien op schoolniveau dat er aandacht is voor zelfstandigheid en dat mede-
werkers ruimte krijgen zich hierin te ontwikkelen. Wat het docentgedrag in de lessen 
betreft zijn er nog mogelijkheden om dit breder en consequenter te benutten. Op 
leerlingniveau wordt er wel gewerkt, maar het zelfstandig nemen van beslissingen 
en initiatieven ten aanzien van het eigen leren blijkt vaak nog oppervlakkig. De 
huidige werkwijzers zijn een goede basis maar kunnen een krachtiger middel zijn om 
dit te ondersteunen. Te denken valt aan meer reflectie en het nadrukkelijker laten 
maken van keuzes. De school kan aan kracht winnen door meer te sturen op 
gezamenlijke  afspraken over waarom, wanneer en hoe zelfstandigheid vorm te 
geven. Het is aan te bevelen om in de school het gesprek te voeren over de 
ontwikkellijn zelfstandig werken - zelfstandig leren - zelfregulatie. Hieruit zou een 
stapsgewijze opbouw in de school afhankelijk van leerjaar en niveau voort kunnen 
komen. 
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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. 

 

 
 
 

Er wordt wel veel in groepswerk aangeboden. Van korte eenvoudige opdrachten in 
de onderbouw tot complexe vormen (sector- en profielwerkstuk). Voorbeelden 
hiervan zijn: dans- dramavoorstellingen en uitwerken van O&O-opdrachten binnen 
Dalton Lab.  
Ook geven leerlingen uit de bovenbouw hulples/bijles aan onderbouwleerlingen.   
Er is een bloeiende feestcommissie die bestaat uit enthousiaste leerlingen uit alle 
afdelingen onder leiding van een docent en de roostermaakster: zij organiseren altijd 
het spetterende kerstgala: één van de hoogtepunten van het schooljaar. Jaarlijks 
kiezen we een goed doel. Dit jaar is dat Going Global. Onder leiding van een tweetal 
enthousiaste docenten organiseren de leerlingen samen tal van activiteiten, zoals 
een sponsorloop, een rozenactie met Valentijn. 
 geschiedenis: samenwerkingsopdrachten bovenbouw vmbo 
 lichamelijke opvoeding: samenwerkingsopdrachten 
 drama, dans 

 
 
 
 

 
 
 

De visitatiecommissie heeft voorbeelden van samenwerking gezien:  
– Broodje bij de rector: leerlingen voelen zich gehoord en gezien en weten ook 
ongeveer wat er op schoolniveau speelt (basale dingen) 
– Leerlingcoach uit de derde begeleidt eerste klasser. 
– Bij LO veel samenwerkingsopdrachten. Bijv. groep houdt bank verticaal omhoog 
terwijl 1 leerling omhoog klimt. 
– Tijdens de mentorlessen wordt er veel samengewerkt. Samen leren, samen 
reflecteren. 
– Bij Nederlands: bij fictiedossier, in groepjes een nieuwe toets maken, kennis 
vergaren en delen in groepjes. Boekverslagen mogen ook in beeld worden 
aangereikt. De leerlingen maken in groepjes tijdens een daltonuur in het vaklokaal 
van beeldende vorming het verhaal na mbv verschillende materialen. 
 – Bij geschiedenis en Frans krijgen de leerlingen samenwerkingsopdrachten, 
leerlingen mogen vaak zelf de groepssamenstelling bepalen. 
– Bij Dalton on stage zie je alle daltonaspecten in de lessen terug. Samenwerking 
speelt een belangrijke rol bij het maken van een dans. 

 
 
 

3. Samenwerking  
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3.3 De leraar werkt op respectvolle wijze samen met collega’s en leerlingen. 

3.4 De leraar geeft  samen met collega’s vorm aan de taak of leertaken, zoals 
deze in de school zijn afgesproken.  

3.5 De leraar kan verschillende vormen en niveaus van samenwerken 
toepassen. 

3.6 De leraar schept een pedagogisch veilig klimaat voor samenwerking met de 
leerlingen en tussen de leerlingen onderling. 

 

 
 
 

In ontwikkelgroepen werken leraren uit verschillende vakgebieden aan een specifiek 
doel, wat daarna schoolbreed wordt toegepast. Een goed voorbeeld is de ontwikkel-
groep rekenen. Bij projecten als “ schone school” “going Global” en kerstgala werken 
docenten en leerlingen samen aan een taak/doel.  
Binnen de vakgroepen wordt in het algemeen goed in constructief samengewerkt. 
Een mooi voorbeeld is de vakgroep binas waarin leraren scheikunde, biologie, 
natuurkunde en science en O&O goed en met veel enthousiasme samenwerken. 
Tijdens teamvergaderingen werken we steeds meer in groepjes: de leraren zijn dan 
zelf verantwoordelijk voor een bepaald vraagstuk en komen met adviezen en 
aanbevelingen naar de rest van het team. 

 
 
 

We hebben veel vormen van intercollegiaal samenwerken gezien, zoals in het 
bovenstaande ook wordt gemeld: 
– Intervisie: meer bij elkaar kijken en leren van elkaar.  
– OOP actief bij licht en geluid dramalessen. 
– Goede samenwerking in de ontwikkelgroepen. 
Ook is er sprake van samenwerking tussen personeel en leerlingen. Aanvulling op 
het hierboven gemelde: 
– Mentoren geven training aan leerlingcoaches. 
 
De Daltonontwikkelgroep werkt hard aan de verankering van de daltonprincipes. De 
groep is klein gestart met mensen die samen lesmateriaal willen ontwikkelen, willen 
leren van en met elkaar en die werken vanuit intrinsieke motivatie. De groep breidt 
zich langzaam aan uit. We hebben veel vormen van samenwerkingsopdrachten 
gezien, vooral in de onderbouw en in het vmbo. Mooi voorbeeld van samenwerking 
was bij de groep dans, die met elkaar, zonder de docent, de taken had verdeeld en 
daardoor toch kon oefenen voor de presentatie. 
 
Ga verder in de onderbouw en het vmbo met het ontwikkelen van het dalton-
onderwijs (van docentgestuurd naar leerlinggestuurd). Neem hier een volgende stap 
richting meer differentiatie en gepersonaliseerd leren. 
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3.7 De school is een leefgemeenschap waarbinnen leerlingen, leraren en 
overige medewerkers op een zichtbare wijze samen leven en werken. 

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

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

 
 
 

 De sfeer waarin op onze school wordt samengewerkt door alle geledingen, wordt 
door iedereen als prettig ervaren (zie quickscan medewerkers tevredenheids-
onderzoek). Ieder periode spreekt de afdelingsleider met een  resonansgroepen 
leerlingen om te vragen wat ze vinden van verschillende zaken die spelen op school. 
Er is tijdens dalton een discussie uur, dat helemaal door de leerlingen zelf wordt 
georganiseerd. Dit is ooit voortgekomen uit ons hoogbegaafdenproject en draait nog 
steeds waarbij leerlingen uit alle afdelingen welkom zijn. De school is goed onder-
weg naar een professionele organisatie, waarbij de kwaliteiten van de betrokkenen 
centraal staan.  
Hierbij moeten we ook zeker ons OOP vermelden. Het is een actief en betrokken 
team medewerkers die altijd klaar staan en bereid zijn om hun medewerking te 
verlenen. Enkele jaren geleden heeft een deel van het team OOP een training TA 
(transactionele analyse) gevolgd met als doel dat zij niet top-down omgaan met de 
leerlingen van uit de rol van kritische ouder maar dat ook zij leren om leerlingen 
vanuit vertrouwen, dus vanuit de positie van volwassene, te benaderen. Ook 
signaleren de conciërges actief als er iets speelt, een ruzie dreigt etc. Zo leveren zij 
een grote bijdrage aan het gevoel van veiligheid dat onze leerlingen ervaren. Dit 
schooljaar hebben zij een training “leerling in de vrije ruimte” gevolgd. Conciërges, 
medewerkers mediatheek en zorgcoördinatoren bespreken samen hoe zij signalen 
kunnen herkennen en hoe ze het beste kunnen reageren. 

 
 
 

De kernwaarde samenwerking wordt ook op schoolniveau gerealiseerd. Wat de 
visitatiecommissie heeft gezien tijdens de voorbereiding en de visitatie op dit 
onderdeel was o.a.: 
– Leerlingen voelen zich gehoord en gezien en weten ook ongeveer wat er op 
schoolniveau speelt (basale dingen). 
– Regelmatig overleg met resonansgroepen. 
– Schoolleiding luistert goed naar personeel. Er is veel inbreng via de ontwikkel-
groepen en de op verzoek van het personeel ingestelde ontwikkelmiddagen. 
– OOP voelt zich gekend en erkend, dit komt o.a. door mogelijkheden nascholing. 
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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 afgelopen jaren zijn met name in de onderbouw flinke stappen gezet m.b.t. de 
ontwikkeling van reflectie(daltonleerlijnen) door leerlingen. In het daltonrapport is 
een onderdeel voor daltonvaardigheden ingericht waarbij de leerlingen op hun eigen 
leerproces reflecteren en bedenken wat ze anders/ beter kunnen doen. 
Uitgangspunt voor het gesprek met de mentor is waar de leerling staat m.b.t. de 
betreffende vaardigheid.  
De daltonvaardigheden in de bovenbouw zijn in ontwikkeling. De nadruk ligt op dit 
moment meer op vaardigheden m.b.t. vakinhoud, werkwijze en strategieën.  
 vwo/havo onderbouw: mentoruur, dans, drama 
 vwo/havo bovenbouw: reflectie bij Frans en Engels 
 vmbo onderbouw: ontwikkellijnen daltonvaardigheden, reflectieformulier 

Skillsprojecten en reflectieformulier wiskunde 
  vmbo bovenbouw: reflectie lichamelijke opvoeding en Nederlands 

 
 
 

Op het gebied van reflectie is een groot verschil waarneembaar tussen het vmbo en 
de onderbouw h/v enerzijds en de bovenbouw havo/vwo anderzijds. De afgelopen 
twee jaar is veel in gang gezet in de eerstgenoemde afdelingen.  De Dalton skills 
geven de leerlingen een goede kijk op hun eigen vaardigheden. Ook het dalton-
vaardighedenrapport is een goed instrument om met de leerling in gesprek te gaan. 
Hoewel niet alle leerlingen voor dalton hebben gekozen vanwege het dalton-
systeem, weten de brugklassers en tweede klassers wel degelijk waar het om gaat 
bij dalton.  
 
Leerlingen zijn gewend bij samenwerkingsopdrachten te reflecteren op het proces. 
Een aantal leerlingen geeft aan slecht te kunnen plannen, omdat bij een aantal 
vakken regelmatig van de werkwijzers wordt afgeweken. De bovenbouwleerlingen 
geven aan meer sturing te willen  hebben bij het plannen van en het werken tijdens 
de daltonuren.  
 
Een goed voorbeeld van reflectie was zichtbaar een les Nederlands van 3-tl. De klas 
besprak in groepjes een toets die slecht was gemaakt. Heel reflectief. De commissie 
is onder de indruk van de daltonplanner, van het vak- en van het toetsportfolio bij 
Nederlands. Met name de reflectie per toets en de reflectie over de gehele toets-
periode zien we als belangrijk instrument voor leerling en docent. 

4. Reflectie  
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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4.5 De leraar zet verschillende reflectiemethoden in. 

4.6 De leraar laat leerlingen reflecteren op de samenwerking. 

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

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

 

 
 
 

Docenten reflecteren op samenwerking of eigen werkzaamheden, maar laten ook 
leerlingen reflecteren.  
De docentencoaches bezoeken regelmatig lessen en bespreken deze lessen na. Er 
zijn bijeenkomsten met alle beginnende docenten om met elkaar te reflecteren op de 
lessen. In oktober organiseren we een didactische week waarbij veel lessen zullen 
worden bezocht en nabesproken van docenten die al wat langer voor de klas staan. 
Zo willen we collegiale visitatie en feedback bevorderen. 

 
 
 

Bij de vakken dans, drama, Frans en LO zijn goede initiatieven gestart. Er lijkt een 
olievlekwerking uit te gaan via de daltonontwikkelgroep. Ouders geven aan dat de 
reflectie op toetsen er lang niet altijd is en de teruggave van de toetsen zelf helaas 
nog weleens op zich laat wachten.  
 
Docenten geven aan dat er tijdens functioneringsgesprekken aandacht is voor de 
daltonvaardigheden van docenten. De mate waarin is sterk afhankelijk van de 
afdelingsleider.  
 
In de lessen en daltonuren van de bovenbouw van havo/vwo zijn geen momenten 
van reflectie waargenomen. 

 
 
 

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. 
 

 
 
 

We zijn een doorlopende leerlijn reflectie aan het ontwikkelen. Deze moet nu worden 
voortgezet in de derde klas. 
De school is een lerende organisatie zowel voor docenten als voor leerlingen en 
daarvan is reflectie een onlosmakelijk onderdeel. 
Jaarlijks wordt over de helft van de leraren een enquête afgenomen onder de leer-
lingen. De resultaten worden besproken tijdens het voortgangsgesprek. En als er 
een lesbezoek is wordt leerlingen ook altijd gevraagd kort te verwoorden wat ze van 
de les vinden. 
Via het activiteitenplan, dat jaarlijks voortkomt uit het schoolplan wordt ook de mede-
zeggenschapsraad uitgenodigd om te reflecteren en feedback te geven. 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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De plannen voor de didactische week in oktober zijn veelbelovend.  
 
Uit gesprekken met leerlingen, docenten en schoolleiding is duidelijk geworden dat 
de doorlopende leerlijn op dit moment goed geïmplementeerd is tot en met klas 2.  
 
Het broodje met de rector en de resonansgroepen worden door de leerlingen als 
goede mogelijkheden ervaren om de school tegen het licht te houden. De leerlingen 
voelen zich serieus genomen. 

 
 
 
 
 
 
 

5.1 De leerling behaalt zijn leerdoelen die passen bij zijn persoonlijke 
ontwikkeling. 

5.2 De leerling gaat op een efficiënte en verantwoorde wijze om met zijn 
leertijd. 

5.3 De leerling is actief bezig met de taak en maakt efficiënt gebruik van zijn 
keuzemogelijkheden. 

 

 
 
 

De resultaten zijn op dit moment dusdanig dat we tevreden mogen zijn. Alle 
afdelingen staan in het groen.  
Leerlingen ontwikkelen inzicht in hun doelen mede dankzij de daltonplanners! 
Het toetsrooster geeft rust en regelmaat. Leerlingen weten waar ze aan toe zijn. 
Er is een grote groep leerlingen die tijdens dalton bewuste en verstandige keuzes 
maakt. Daarnaast is er ook een groep die vaak lijkt  
 ‘niets’ doen maar ze zijn dan in de relaxte stand toch aan het werk. In de media-
theek wordt vaak gepland terwijl er veel controle is. Uiteindelijk snappen de meeste 
leerlingen dat je je daltontijd maar beter goed kunt gebruiken. Toch twijfelen wij ook 
wel eens of daltontijd wel effectief genoeg gebruikt wordt. Soms lopen er naar onze 
zin teveel leerlingen over de gangen tijdens dalton. We proberen dan onderscheid te 
maken tussen dalton wandelen (niet geoorloofd en dan worden ze gecorrigeerd) of 
wandelen met een doel: bijv. even het nakijkboek halen uit een andere klas of even 
iets vragen aan een andere docent. Leerlingen worden behoorlijk gecontroleerd door 
de afdelingsleiders of ze wel hebben ingepland via Magister voor de daltonuren. We 
horen over de effectiviteit van het daltonuur graag feedback van het visitatieteam! 

 
 
 

Tijdens de visitatiedag hebben we met name in de onderbouw een actieve werksfeer 
in de lessen gezien. Leerlingen zijn goed op de hoogte wat er van ze wordt verwacht 
tijdens de daltonuren. Leerlingen werken daar samen aan opdrachten, werken aan 
hun taken, kunnen bij de docent terecht met vragen. Ook worden leerlingen actief 
ingedeeld bij bepaalde daltonuren als zij een achterstand hebben.  

bevindingen  visitatieteam 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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De structuur van ten minste 30 minuten werken aan het betreffende vak en daarna 
eventueel aan een ander vak is duidelijk. Het komt vaak wat kabbelend over. Er 
wordt gewerkt, maar het kan actiever. Docenten nemen vaak niet met leerlingen de 
doelen voor het uur door waardoor er geen richting wordt gegeven aan te bereiken 
leerdoelen. Leerlingen zijn tijdens de lessen actief aan het werk.  
 
We hebben tijdens de daltonuren een grote discrepantie gezien tussen effectiviteit in 
de les tussen de onderbouw en bovenbouw vmbo enerzijds en de Tweede Fase 
anderzijds. 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

De planners hebben ervoor gezorgd dat docenten ook kritischer kijken naar wat ze 
wanneer aanbieden. 
Zowel ervaren als beginnende docenten proberen met maximale opbrengst veel uit 
hun lestijd te halen. Er is bewust gekozen voor lesuren van 60 minuten. Leerlingen 
houden het niet vol als de leraar het hele uur “vol kletst” dus wordt er aanspraak 
gemaakt op de creativiteit van de docent. Hier wordt nog veel mee gestoeid (er mag 
worden geleerd: dalton is nooit af!) maar het heeft een positief effect op het dalton-
niveau van de les.  
Er is een cultuuromslag geweest in het aanbieden van verschillende werkvormen. 
Moeilijk daarbij is dat leerlingen niet altijd werken als er aanspraak wordt gedaan op 
hun zelfstandigheid. Hoe creëren we een school waarin leerlingen nog meer worden 
uitgedaagd hun tijd effectief in te vullen? 

 
 
 

Tijdens de lesbezoeken hebben we veel verschillende werkvormen gezien. Het is 
mooi om te zien bij de talen dat doeltaal/voertaal door de docenten consequent lijkt 
te worden uitgevoerd. Docenten geven aan goed uit de voeten te kunnen met het 
60- minutenrooster. 60 minuten geeft rust om leerlingen meer ruimte te geven.  
Er is tijd om aan taken te werken, en instructie te geven, en als de leerlingen aan  
het werk zijn kan de docent ook makkelijker tijd aan individuele leerlingen besteden.  
Als er tijdens de vergaderweken gewerkt wordt met een 45-minuten rooster is merk-
baar dat het dan onrustiger is en er meer gejaagdheid is. Het niet goed benutten van 
de laatste minuten gebeurt dan ook en wordt niet veroorzaakt door het 60 min. 
rooster. 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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Het Stedelijk Dalton heeft vrij veel leerlingen met een ingewikkelde thuissituatie en 
haalt goede resultaten met deze leerlingen, wat aangeeft dat er veel uit kinderen 
wordt gehaald op deze school. Docenten geven aan dat de wijze waarop de leer-
lingen betrokken worden bij de programma’s zoals stage een grote bijdrage leveren 
aan de motivatie van de leerlingen. 

 
 

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.  

 

 
 
 

De school is de afgelopen jaren flink verbouwd om tegemoet te komen aan de eisen 
die een flexibele daltonschool stelt aan de lesruimtes. De beide vleugels van de 
onderbouw hebben een grote variatie in werkruimtes: klaslokalen, halfopen lokalen, 
kleinere ruimtes voor RT, lwoo. Er is een ruimte waarin het flextraject in het kader 
van passend onderwijs een plek heeft. Uit het emovorapport (een onderzoek naar 
het sociaal-emotioneel welbevinden van de leerlingen) blijkt dat we een doelgroep 
hebben met een bovengemiddeld lastige thuissituatie. Toch zijn de examen-
resultaten zijn goed. Onze school staat bekend om de goede begeleiding.  
Ook kunnen we goed organiseren. We willen graag binnen een goede organisatie 
ruimte creëren voor een variatie in onderwijs.  
Onlangs is het muzieklokaal geïntegreerd met het danslokaal en de hal. Daardoor 
onstaat er voor deze leerlingen de mogelijkheid om zelfstandig te oefenen in de hal 
en in een aangrenzend lokaal. Ook is er een “box” gekomen waarin ze ongestoord 
én zonder anderen te storen met instrumenten aan de slag kunnen. 
Verbouwingen in de school dragen steeds bij om het voor leerlingen mogelijk te 
maken dat ze meer efficiënt aan het werk kunnen. Niet alleen op cognitief vlak maar 
vooral ook op het gebied van de daltonvaardigheden. 
Niet alle lokalen hoeven de zelfde opstelling te hanteren. In de bovenbouw kiest 
men meer voor de klassieke “busopstelling”. Dit sluit uiteindelijk ook weer aan op het 
onderwijs in hbo en wo. 
De binasruimte is ook helemaal aangepast aan eigentijds daltononderwijs waarbij 
leerlingen begeleid of zelfstandig in groepjes practicum kunnen doen of werken aan 
opdrachten. 
Er is een begin gemaakt met het inrichten van een lokaal dat geschikt is voor het 
nieuwe vak O&O. 

 
 

Het schoolgebouw geeft een ruime en open indruk, veel deuren van lokalen staan 
open. Er is veel moeite gedaan om recht te doen aan de vier stromen, dalton skills, 
dalton on stage, dalton lab en dalton original. Op veel plekken in de school zijn 
hoeken gecreëerd waar leerlingen alleen of samen kunnen werken aan opdrachten 
en taken. Docenten geven aan dat er in de schoolbrede scholingen wel samenhang 
zit maar vaak onvoldoende effectief zijn omdat er geen vervolg op komt en er niet 
gestuurd wordt op toepassing of integratie van het geleerde in de schoolpraktijk. 

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 daltonontwikkeling staat beschreven in ons schoolplan. Na de vorige visitatie is 
het schoolplan 2011- 2015 geschreven. Dit gebeurde door een werkgroep waarin 
docenten van alle afdelingen vertegenwoordigd zijn. Jaarlijks wordt er een 
activiteitenplan voor het lopende jaar geschreven. Het vorige schoolplan is gemaakt 
kort na de vorige visitatie en de aanbevelingen zijn opgenomen in de 
activiteitenplannen van de afgelopen vier jaar. Ook nu willen we de bevindingen van 
het visitatieteam gebruiken als input voor het nieuwe schoolplan dat dit jaar 
geschreven moet worden. 
Twee jaar geleden vonden we dat het roer toch nog gedeeltelijk om moest. We 
hadden het gevoel dat we te versnipperd bezig waren, door ons niet alleen te richten 
op dalton maar ook op het profiel begaafdheidsprofielschool. Bovendien werd de 
bètakant van de school onderbelicht t.o.v. de muziektheaterklassen. 
Met een groep “willers en kunners” is er een intensieve brainstorm geweest met als 
uitkomst dat we ons meer moesten profileren met die dingen waar we ons in 
onderscheiden. Besloten werd een PR-film over de school te maken. Het maken van 
deze film fungeerde als catalysator om de onderbouw te verdelen in vier specials: 

 Dalton Original 

 Dalton Lab 

 Dalton on Stage 

 Dalton Skills 
Deze keuze was spannend, best wel “top down” voor de docenten maar achteraf 
een wijs besluit. Nu de specials eenmaal gekozen zijn heeft de school een helder en 
duidelijk profiel en hebben docenten een duidelijk doel voor de onderwijs-
ontwikkeling. Het heeft uiteindelijk heel veel positieve energie opgeleverd ook al kost 

6. Borging  
 

evaluatie school 

Indicatoren op schoolniveau 
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het veel tijd en inspanning om al onze plannen op een goede manier te realiseren! 
Er is bewust voor gekozen om het onderwijskundig leiderschap in handen te geven 
van de afdelingsleiders, aangestuurd door de rector. We maken op dit moment een 
ontwikkeling door waarbij in de afdelingsteams steeds meer de verantwoordelijkheid 
voor de daltonontwikkeling in handen is van de docenten zélf.  
Daarvan is ook de dalton ontwikkelgroep een mooi voorbeeld. Docenten “die willen 
en kunnen” werken hier met elkaar aan de verbetering van hun daltononderwijs. De 
volgende stap is dat deze ontwikkelingen nog meer gedeeld worden met de andere 
docenten. 
 
Vanzelfsprekend spelen de secties in de daltonontwikkeling ook een belangrijke rol. 
Het laatste jaar is daarom tijdens de vaste vergadermiddag op de dinsdagmiddag 
vaker tijd gereserveerd voor overleg in de sectie of vakgroep. 
De afgelopen jaren is er veel verbouwd met steeds als doel het creëren van een 
school met variabele lesruimtes om letterlijk ruimte te geven aan het onderwijs voor 
de verschillende afdelingen (zie ook onder effectiviteit/schoolniveau). 
Jaarlijks nemen wij tevredenheidsonderzoeken af onder de ouders en de leerlingen. 
De leerling tevredenheidsonderzoeken bespreken we steeds met de mentoren. 
Ongeveer om het jaar worden de uitslagen besproken met ouders (ouderraad) en 
MR.  
 
De rector heeft aan het einde van iedere periode een gesprek met leerlingen uit alle 
afdelingen, het zgn “broodje bij de rector”. Daaraan voorafgaand hebben de 
afdelingsleiders een overleg met de leerlingen uit hun afdeling. Er is al geruime tijd 
geen schoolbrede leerlingenraad meer, maar wél een hele actieve feestcommissie 
met veel enthousiaste leerlingen uit alle afdelingen en een activiteitencommissie. 
Vijf keer per jaar vergadert de rector met een altijd betrokken maar ook kritische 
ouderraad. De ouderraad is altijd actief tijdens voorlichtingsmomenten en verzorgt 
jaarlijks een druk bezochte algemene ouderavond rondom een thema. 
De rector van de school is bestuurslid van de regio VO en maakt deel uit van de 
landelijke visitatiecommissie VO. Twee docenten en een afdelingsleider zijn visiteur.  
Daarnaast is er ongeveer twee keer per jaar overleg met de directeuren van de 
dalton basisscholen in de regio Alkmaar. 
 
 schoolplan 2011-2015 
 schoolgids 2014-2015 
 scholingsplan 2013 - 2015 
 activiteitenplan 2014-2015 versie januari 2015 
 schoolondersteuningsprofiel en schoolondersteuningsplan januari 2015 
 Dalton Magazine groep 8 
 verslag “broodje bij de rector” 3 voorbeelden: april 2013, mei 2014, januari 

2015 
 tevredenheidsonderzoek ouders leerlingen derde klas  2015 
 tevredenheidsonderzoek leerlingen brugklas 2015 en derde klas 2014 
 Quickscan tevredenheid medewerkers 
 Artikel Daltonvisie: “het roer om”. 
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Daltonprofiel en -ontwikkeling worden voldoende geborgd in de school. Het 
volgende is door de visitatiecommissie geconstateerd: 
– Daltonplanner en daltonportfolio worden gebruikt door docenten en leerlingen.  
Het zijn geen papieren tijgers, maar veelvuldig (zichtbaar!) gebruikte instrumenten . 
Ondersteunend voor planning, zelfstandig werken en reflectie bij leerlingen. 
– Conciërges leveren hun bijdrage in de leerbaarheid en de veiligheid in de school. 
– Dinsdagmiddagoverleg 1 x per 5 weken. 
– In alle relevante stukken zoals het schoolplan, scholingsplan en schoolgids is 
dalton nadrukkelijk geborgd en aanwezig. De cyclus van daltonvisitaties wordt 
gebruikt in de cyclus van het te maken schoolplan en de aanbevelingen én dalton 
kernwaarden zijn dan ook nadrukkelijk terug te vinden in het schoolplan.  
 
We hebben gezien dat dalton op het Stedelijk Dalton niet alleen op papier een 
duidelijke plek heeft gekregen maar ook terug te zien is in de inrichting van het 
gebouw en hoe daar gebruik van wordt gemaakt. De inrichting van het onderwijs 
zoals de afspraken over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de daltonuren.  
 
Vrijwel alle leerlingen hebben planners bij zich en hebben een stempelkaart voor de 
daltonuren. Dalton ligt nadrukkelijk niet bij een paar trekkers in de school maar is 
terug te zien in de lessen en in de wijze waarop met elkaar wordt omgegaan. 
Docenten hebben veel vertrouwen in leerlingen en laten dit ook blijken. 
 
Uit het gesprek met de bestuurder kwam naar voren dat hij trots is op de dalton 
identiteit van het Stedelijk Dalton en zijn steun aan dit concept als vanzelfsprekend 
ziet. 

 
 
 
 
 

Het voorbereiden van deze visitatie was voor ons een mooi moment van oogsten en 
reflectie. We hebben de afgelopen vier jaar heel veel tot stand gebracht en het gaat 
goed met onze school. We zijn tevreden over de (examen)resultaten en de 
aanmelding –altijd spannend in Alkmaar!- zat de afgelopen jaren in de lift. Toch 
realiseren wij ons terdege dat het nog lang niet af is: we horen heel graag de 
aanbevelingen van het visitatieteam zodat we er ons voordeel mee kunnen doen om 
het daltononderwijs voor onze leerlingen verder te verbeteren. 

 
 
 
 

We zien dat de school laagdrempelig is. De leerlingen hebben de indruk dat alles 
bespreekbaar is. Toegang tot de schoolleiding en mentoren is een kleine stap. Er 
wordt naar de leerlingen geluisterd. Ze zijn erg tevreden. In gesprekken na de les 
merken ze dat sommige docenten eigenlijk heel relaxed zijn en graag meedenken 
met iedereen. “Boze leraren zijn soms best leuke mensen”. 
 
 

bevindingen visitatieteam 

Uit de gesprekken met leerlingen 

Overige opmerkingen school 
 (nog niet in zelfevaluatie opgenomen, maar wel relevant) 
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De brede scholengemeenschap werkt: tijdens daltonuren met alle soorten leer-
lingen in een lokaal is erg leuk. De leerlingen merken niet zo veel van op en/of 
neerkijken tussen de niveaus. Sommigen hadden ’t idee dat bepaalde mensen wel 
op ze neer zouden kijken. Nu zijn ze gewend aan de school en blijkt ’t mee te vallen. 
Iedereen is iedereens vriend. Je wordt snel geaccepteerd als je nieuw bent. Er zit 
wel verschil tussen boven- en onderbouw. Daartussen is weinig contact, een 
gemiste kans. Een leerling meldt graag uitleg te willen geven tijdens dalton, maar 
leerlingen stappen niet om hem af als ze een vraag hebben. Je kunt je wel opgeven 
om structureel bijles te geven. 

 
 
 
 

De conciërges hebben een cursus Transactionele Analyse (TA) gedaan. Vooral om 
incidenten te onderbreken. Het was een goede ervaring. De conciërges hebben toen 
zelf een TA-cursus voor de docenten gemaakt. Dat was geweldig. De hoofd-
conciërge mocht toen een lastige leerling spelen. Dat kon ie erg goed, vonden de 
andere OOP-leden. De docenten zien nu veel beter de OOP-leden dan voorheen. 
Volgens het OOP kan het volgende nog verbeterd worden: er is wel vrijheid maar 
niet genoeg gebondenheid.  
 
Uit de gesprekken met leraren: “We zijn zo Dalton dat we het niet eens meer door 
hebben dat het anders is dan op andere scholen. Bijvoorbeeld voorheen wilde je 
krampachtig dat de leerlingen alle opdrachten maakten, omdat het anders niet goed 
zou gaan bij de toetsen. Nu laat je het er wel eens op aankomen, en dan zie je het 
wel bij de toets, dan kun je reflecteren wat er anders had gemoeten.” 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

De ouders vinden de school veilig en vertrouwd. Ze zijn erg tevreden over de 
school. Er wordt goed geluisterd naar de ouders en de leerlingen. De ouders voelen 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Een voorbeeld waar direct actie wordt 
ondernomen is wanneer er sprake is van pestgedrag. De school handelt dan vlug 
en adequaat. 
 

Het managementteam is reflectief en ontwikkelt zichzelf. De MT-leden geven steeds 
aan dat er van alles goed gaat, maar dat er ook worstelingen zijn. Dat geldt voor 
heel veel onderwijsontwikkeling. De schoolleiding is nog niet tevreden over dalton 
in de klas; dat zit volgens het MT op niveau basis. Differentiëren is ook een 
ontwikkelpunt. De school wil niet verder homogeniseren in de les, maar een 
gevarieerde aanpak. Ze zijn gestopt met plannen maken. Gaan van top-down naar 
coachend. 4 x per jaar gaat het MT 1 dag de school uit om met elkaar te delen waar 
de school staat en om te kijken hoe het verder moet. 

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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Tops van de school: 
- veiligheid en vertrouwen 
- bevlogenheid van de schoolleiding en de docenten 
- leerlingen krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen 
- warm bad  
- communicatie 
- korte lijnen ouders en leerlingen 
- omgang van de leerlingen onderling 
 
Tips voor de school: 
- meer hulp bieden bij het plannen 
- nog beter aanleren van het leren leren 
- eenduidigheid in plannen 
- meegeven de gemaakte toetsen en een goede feedback op de gemaakte toetsen. 

 
 
 
 
 

naam bestuurslid: Ronald Gase 

“De manier waarop hier wordt omgegaan met KWT, het daltonuur, dat is wat we 
willen. Dalton is een ijzersterk merk in de regio geworden. Knap dat je een school 
zo weet neer te zetten. Ze hebben het hier waar kunnen maken. Echt invulling 
gegeven aan dalton. Ik ben daar ook echt trots op.” 

 
 
 
 

  ontwikkeling 

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

vertrouwen 
 V 

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

* niet van toepassing bij licentieverlening 

  

Uit de gesprekken met het bestuur 

beoordeling 
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 Advies Criteria 

 Licentie verlenen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde. 

 Over twee jaar versnelde visitatie 
voor licentieverlening 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden 

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

X Licentie voor vier 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 

 
 
 
 
 

Aanbeveling Omschrijving 

Nr. 1 Er zit een grote discrepantie tussen de onderbouw + bovenbouw vmbo 
enerzijds  én de Tweede Fase in de wijze waarop en de mate waarin de 
Dalton kernwaarden zijn geïntegreerd in het onderwijs. Wij adviseren de 
school om hiermee aan de slag te gaan en voor de Tweede Fase 
duidelijke en haalbare doelen te stellen om over 4 jaar een verbetering op 
dit punt te kunnen laten zien.  
 
We zien een aantal kansen voor de Tweede Fase: 
• Zorg dat lessen/lessenreeksen worden afgesloten met een reflectie 
op de leerdoelen en de leeractiviteiten in de lessen(reeks).  
• Zorg m.n. tijdens daltonuren dat docenten een actieve rol nemen 
zodat leerlingen gestimuleerd en gemotiveerd worden. In de Tweede 
Fase is het nodig dat docenten op actieve wijze invulling geven aan hun 
rol in het leerproces van de leerlingen. 

Nr. 2 Een veelvuldig gehoorde klacht (van leerlingen, ouders, mentoren) is dat 
vakdocenten (te) regelmatig afwijken van de planners. Dat is met het oog 
op het faciliteren van zelfstandig en samenwerkend werken/leren niet 
gewenst. Werken aan betere, consistente planning, kortom. 

Nr. 3 Doorgaan met Daltonwerkgroep en het verankeren van de daltonprincipes 
in de hele school. Ga verder in de onderbouw en het vmbo met het ont-
wikkelen van het daltononderwijs (van docentgestuurd naar leerling-
gestuurd). Neem hier een volgende stap richting meer differentiatie en 
gepersonaliseerd leren. 

Nr. 4 Maak in het schoolplan een keuze welke daltonaspecten de komende 4 
jaar prioriteit behoeven. Aanbeveling 4 is: zorg voor focus. 

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

Aanbevelingen die met een plan van aanpak opgenomen 
worden in de schoolreactie 
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Uit de gesprekken met alle geledingen (leerlingen, OP, OOP (!), ouders, school-
leiding en bestuur) komt naar voren dat het SDCA een actieve school is die school-
breed de daltonidentiteit vorm geeft en uitdraagt. Het is ons evenwel duidelijk 
geworden dat de ontwikkelingen vooral plaats vinden, mede door de specials en 
de ontwikkelgroepen, in de onderbouw en het vmbo. Het werk dat verzet is in die 
afdelingen verdient een dikke pluim.  
 
Als het SDCA alleen de Tweede Fase betrof dan was het oordeel van de visitatie-
commissie minder positief uitgevallen. Er is in dat onderdeel van de school 
onvoldoende ontwikkeling m.b.t. de daltonidentiteit. De belangrijkste aanbeveling 
voor de school betreft dan ook de ontwikkeling van het daltonprofiel in de Tweede 
Fase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

   

 

  

slotopmerkingen 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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Wij bedanken het visitatieteam voor hun collegiale feedback. We hebben het bezoek als 
prettig en de rapportage als herkenbaar en leerzaam ervaren. 
Wij erkennen dat er met name in de bovenbouw vwo en havo nog veel te doen is m.b.t. 
de daltonontwikkeling.  
Het is jammer dat een aantal good practices voor de bovenbouw minder aan bod zijn 
geweest tijdens de visitatiedag. Daardoor is misschien een vertekend beeld ontstaan mbt 
invulling van daltonprincipes. 
In de bovenbouw vwo/havo wordt door meerdere docenten kernwaarden van dalton in de 
praktijk gebracht d.m.v. verschillende projecten waarin de zelfwerkzaamheid, zelf-
standigheid en het samenwerken goed aan bod komen: 
 

 Eindproductie Kunst Drama: leerling bedenken zelf het thema en de verdere 
invulling van de voorstelling. Daarbij krijgen leerlingen enerzijds veel ruimte voor 
eigen inbreng, maar is steeds aandacht voor het gezamenlijk proces (samen-
werking) 

 

 Debatgroep: leerlingen uit verschillende afdelingen en leerjaren kunnen zelf voor 
dit uur kiezen. Er worden wedstrijden voorbereid waarbij alle leerlingen in de groep 
worden betrokken bij het proces ondanks dat niet iedereen in de wedstrijd mee kan 
doen. Inbreng vindt plaats door leerlingen vanaf klas 2 t/m klas 6 en met name de 
bovenbouwleerlingen vwo en havo hebben hierin een leidende rol. Bij de  voor-
bereiding wordt een beroep gedaan op samenwerken en zelfstandigheid. 

 

 CKV show 4 vwo en 4 havo: 
Leerlingen bereiden zelfstandig een avond voor waarbij alle rollen tijdens de avond 
door leerlingen worden ingebracht, verdeeld en uitgevoerd. De docent speelt op de 
achtergrond een sturend rol. Maar initiatief en vormgeving is in handen van 
leerlingen. 

 

 Spannend ondernemen: 
Project waarin leerlingen voor het vak M&O uit de bovenbouw vwo en havo een 
eigen bedrijf opzetten en presenteren voor eigen klas. Vervolgens participeren zij in 
een wedstrijd met andere scholen in Alkmaar. De wedstrijd wordt georganiseerd 
door Hogeschool INHolland. Al jaren vallen onze leerlingen in de prijzen, met name 
omdat ze goed kunnen samenwerken en zich heel goed kunnen presenteren. 

 
 
 
 
 
 

Schoolreactie op de visitatie 
 
Overige opmerkingen en ervaringen m.b.t. het verloop van de visitatie. hierbij valt te denken aan: 
opstelling visiteurs, dagrooster, gevoerde gesprekken, etc.  
N.B. Dit zijn opmerkingen van de school zèlf. Deze opmerkingen kunnen dus afwijken van de 

“slotopmerkingen” genoemd in het visitatieverslag. 
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 Discussiegroep: 
Een door en voor leerlingen ingerichte groep waarbij geen docent betrokken is. 
Leerlingen voeren uit in dalton en zijn zelf verantwoordelijk voor: 

 Spelregels 

 Absenties 

 Inhoud 

Docent maatschappijleer is op afstand ondersteuner en op afroep beschikbaar, 
maar deze groep functioneert heel zelfstandig. 

 
 

 

 

 

 

aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Er zit een grote discrepantie tussen de onderbouw + bovenbouw 
vmbo enerzijds  én de Tweede Fase in de wijze waarop en de 
mate waarin de Dalton kernwaarden zijn geïntegreerd in het 
onderwijs. Wij adviseren de school om hiermee aan de slag te 
gaan en voor de Tweede Fase duidelijke en haalbare doelen te 
stellen om over 4 jaar een verbetering op dit punt te kunnen laten 
zien.  
 
We zien een aantal kansen voor de Tweede Fase: 
• Zorg dat lessen/lessenreeksen worden afgesloten met een 
reflectie op de leerdoelen en de leeractiviteiten in de lessen(reeks).  
• Zorg m.n. tijdens daltonuren dat docenten een actieve rol 
nemen zodat leerlingen gestimuleerd en gemotiveerd worden. In 
de Tweede Fase is het nodig dat docenten op actieve wijze 
invulling geven aan hun rol in het leerproces van de leerlingen. 

actie In klas 3 en 4 vwo/havo  in daltonplanners leerdoelen 
opnemen. 
Laatste les van periode gebruiken voor reflectiemoment. 
Ook aandacht voor begin en einde daltonles: wat komt de 
leerling doen en wat is daarvoor nodig (beginvraag) en hoe is 
de les besteed (reflectiemoment aan het eind).  

uitvoerenden Team vwo/havo bb 

tijdvak 2015 - 2016 en daarna continueren 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Docenten coaches 
Ontwikkelgroep dalton 
Didactische week (okt 2015) 

toelichting Behalve aandacht voor de inrichting van de planners zal de focus in de 
bovenbouw vwo/havo ook liggen op een beter rendement van met name 
de daltonlessen. zie ook aanbeveling 3 

 
 
 
 
 
 
 

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  
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aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Een veelvuldig gehoorde klacht (van leerlingen, ouders, mentoren) 
is dat vakdocenten (te) regelmatig afwijken van de planners. Dat is 
met het oog op het faciliteren van zelfstandig en samenwerkend 
werken/leren niet gewenst. Werken aan betere, consistente 
planning, kortom. 

actie De opbouw van de daltonplanners moeten we opnieuw 
bekijken. Niet alleen wat de tijdseenheid betreft (weekplanner 
of periodeplanner). 
Maar ook de leerdoelen moeten duidelijker geformuleerd t.o.v. 
de lesstof. 
 

uitvoerenden Docenten van alle leerjaren 

tijdvak 2015 - 2016 en daarna continueren 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Ontwikkelgroep dalton, van en met elkaar leren 

toelichting Groot vraagstuk blijft het plannen. Ook schoolbreed is dit moeilijk of 
onmogelijk, het jaarplan verandert, er is lesuitval door impulsieve of net 
georganiseerde activiteiten, de planmatigheid van docent als persoon… 
het speelt allemaal een rol waardoor plannen soms ook gewoon niet 
altijd mogelijk is. De vraag is: wat is een ideale planner per leerjaar en 
leergroep? Daarbij zou het goed zijn om leerlingen te vragen wat zij 
prettig vinden en hiernaast te leggen wat wij als school vinden dat 
leerlingen moeten leren. 

 
 

aanbeveling 3. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Doorgaan met Daltonwerkgroep en het verankeren van de dalton-
principes in de hele school. Ga verder in de onderbouw en het 
vmbo met het ontwikkelen van het daltononderwijs (van docent-
gestuurd naar leerlinggestuurd). Neem hier een volgende stap 
richting meer differentiatie en gepersonaliseerd leren. 

actie Niet alleen tijdens de ontwikkelingsgesprekken maar ook 
tijdens sectie- en mentorenbijeenkomsten moet het 
onderwerp: “ Hoe ver ben je met dalton onderwijs” nog 
nadrukkelijker op de agenda staan. 

uitvoerenden Docenten van alle leerjaren op basis van vrijwilligheid en 
daarna uitbreiden 

tijdvak Starten in 2015 - 2016 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Ontwikkelgroep dalton 

toelichting Een concreet voorstel is om kwartetten te vormen met uit ieder team 1 
persoon die niet bij elkaar in de vakgroep zitten. Het gaat dan dus niet 
over vakinhoud maar over creatief denken, werkvormen, visies e.d. We 
kunnen bijv starten met 16 docenten en hiermee  4 kwartetten vormen 
en daarna proberen meer mensen erbij te betrekken. 
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aanbeveling 4. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Maak in het schoolplan een keuze welke daltonaspecten de 
komende 4 jaar prioriteit behoeven. Aanbeveling 4 is: zorg voor 
focus. 

actie Schrijven schoolplan 2015 - 2020 

uitvoerenden Rector, schoolleiding en werkgroep schoolplan 

tijdvak Sep - nov 2015 

scholing/ externe 
ondersteuning 

nvt 

toelichting Het vorige visitatierapport was één van de bouwstenen voor het 
schoolplan 2011-2015. Ook nu willen we de aanbevelingen van het 
visitatierapport hiervoor gebruiken. 
Anno 2015 gaat het goed met onze school: maar stilstand betekent 
(bijna) altijd achteruitgang! 
De school heeft hard gewerkt aan de profilering en het ontwikkelen van 
vier nieuwe profielen in de onderbouw. Dat is beloond met een hele 
goede aanmelding. Veel ouders hebben vertrouwen in onze 
daltonschool. Na profilering is het nu tijd voor stabilisering en met name 
ervoor zorgen dat ook in de bovenbouw de initiatieven uit de onderbouw 
worden voortgezet. 
In september 2015 verwachten wij een inspectiebezoek voor het vwo. De 
uitkomsten hiervan zullen wij eveneens ter harte nemen en meenemen 
in de het schoolplan en de daarbij behorende jaarplannen, met als doel 
dat over vier jaar het visitatieteam kan constateren dat wij én onze 
kwaliteit voor de drie afdelingen op orde hebben én in alle afdelingen 
zichtbaar in de lessen en in alle activiteiten daarom heen een echte 
daltonschool zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 


