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Visitatie lid scholen  

Nederlandse Dalton Vereniging 

 
 
 
 
 

Zie handleiding visitatie lidscholen 
(Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) 

 
Naam school Uniaskoalle 

Adres Th Beekhuisstrjitte 2 

Postcode en plaats 9088AS Wirdum 

E-mailadres school Info.uniaskoalle@proloog.nl 

Telefoonnummer school 058 2551378 

Directeur Mevr. Sjoukje Kalsbeek 

Adjunct-directeur - 

Daltoncoördinator  Mevr. Danielle van der Schaaf 

Aantal groepen (PO) 4 

Aantal leerlingen 65 

Populatie (PO) Dorpsschool met gemengde populatie 

Aantal leraren 6 

In bezit van Daltoncertificaat 4 

Bezig met Daltoncursus  0 

Nevenvestigingen nee 

Stand van zaken inspectie Basistoezicht (Inspectiebezoek maandag 31 oktober 
2016) 

Visitatieteam  

Voorzitter  

Lid 1.  

Lid 2.  

Lid 3. dhr./mevr. 

Datum visitatie      02 - 04     - 2019 

Soort visitatie  1e licentieaanvraag 

(besluit vorige visitatie)  2e licentieaanvraag 

  licentieverlenging 

 X versnelde visitatie licentieverlenging 

  Visitatie na bezwaarprocedure 
 

Commissies visitatie PO en VO 
Nederlandse Dalton Vereniging 

Binckhorstlaan 36, M 1.19  
2516 BE Den Haag 
Tel. 070 - 331 52 52 

V i s i t a t i e v e r s l a g PO 
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bestuursbureau@dalton.nl  
 

 
 
 
niet van toepassing bij  1e licentieaanvraag 
 
 
 

Ontwikkel met het hele team een duidelijke Daltonvisie en borg dit (bijvoorbeeld 
d.m.v. een Daltonhandboek) met een uitwerking betreffende het “Why, how en 
what” 
 

 
 
 

Tijdens teambijeenkomsten en studiedagen hebben we de afgelopen schooljaren 
gewerkt aan onze Daltonvisie. In gezamenlijkheid is er een Daltonhandboek 
ontstaan waarin we de Daltonvisie borgen.  
 
Na de laatste visitatie in november 2016 zijn er nogal veel wisselingen binnen het 
team geweest. Van het team van toen zijn nog 3 leerkrachten aan het werk op de 
Uniaskoalle. Door de wisselingen hebben we als team de Daltonvisie weer moeten 
herijken. Dit hebben we onder andere gedaan door teamscholing (“de hele dag 
Dalton), verzorgd door Hans Wolthuis (Saxion) en door teambijeenkomsten die 
geleid werden door de Dalton coördinator. 
 

 
 
 

We kunnen zien dat er hard aan Dalton is gewerkt.  Er is cyclisch aandacht aan 
Dalton besteed en het team heeft duidelijk naar elkaar uitgesproken dat ze een 
Daltonschool willen zijn. We zien de basis van Dalton in het daltonhandboek terug.  
 

 
 
 

Stel een Dalton coördinator aan die zorg draagt voor een daltonwikkeling van het 
hele team. 
 

 
 
 

Per 1 augustus 2018 is de leerkracht van groep 7/8 officieel aangesteld als 
Daltoncoördinator. Deze functie heeft ze al gedurende het schooljaar 2017/2018 
onofficieel gedaan. Zij draagt zorg aan de daltonontwikkeling van het hele team 
door leiding te geven aan, voorbereidingen van en borging van vergaderingen, 
studiedagen, scholing, klassenbezoeken, etc. Daarnaast werkt ze samen met de 
Daltoncoördinatoren van de regio Fryslân in het samenwerkingsverband van de 
zgn. DACO’s. In dit samenwerkingsverband komen de coördinatoren een aantal 
keren per schooljaar bij elkaar voor intervisie.  

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 2. 
1. 

evaluatie school 

mailto:bestuursbureau@dalton.nl
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Er is een Daltoncoördinator die veel passie heeft voor deze taak.  

 
 
 

Waarborg de collegiale consulatie in en buiten de school 
 

 
 
 

Tijdens teambijeenkomsten over het thema Dalton wordt er intervisie gepleegd. De 
Dalton coördinator heeft in het najaar van 2018 klassenbezoeken en gesprekken 
gevoerd met alle leerkrachten. Op de woensdagochtend is het mogelijk voor de 
leerkrachten om bij elkaar in de klas te kijken. (inzet leerkracht vanuit de werkdruk 
verlagende middelen)  
 
Daarnaast neemt het team deel aan de activiteiten die vanuit de regio 
georganiseerd worden:  

• Overleg directeuren en Dalton coördinatoren  

• Regio bijeenkomsten (middag) 

• Regio dag 

• Inspiratiemiddagen georganiseerd vanuit de NDV 
 
De directeur is voorzitter van de Dalton regio Fryslân. Zij vergadert ongeveer 7 
keer per jaar met het regiobestuur. Daarnaast bezoekt zij de bijeenkomsten die 
vanuit de NDV georganiseerd worden (jaarvergadering, Regiobijeenkomst, 
Daltoncongres). 

 
 
 
 

Ook aan deze aanbeveling is voldaan. Hiervoor zijn onder andere de 
werkdrukmiddelen ingezet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 3. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

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

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Wij zien onze leerlingen verantwoordelijkheid nemen voor hun taken, zowel voor 
het schoolwerk als de taken die horen bij de verantwoordelijkheid voor de eigen 
omgeving. Het taakgericht werken begint in groep 1/2, met kleine taken en 
ontwikkelt zich verder naar de bovenbouw met grotere verantwoordelijkheid in 
taken.  
De leerlingen leggen verantwoording af aan hun leraren en hun ouders via (ouder) 
kind gesprekken vanaf groep 3. 
 
De leerkrachten proberen in de klas de leerlingen te stimuleren om 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun taak. In de ene groep komt dit beter tot 
zijn recht dan in de andere groep. De leerkrachten controleren indien nodig de 
weekplanningen die de leerlingen hebben gemaakt en helpen indien nodig met 
inplannen hiervan. Met het werken aan de doelen die elk blok aan de leerlingen 
worden gegeven zijn de leerlingen actief betrokken bij hun eigen leerwerk. Zo 
hebben ze inzicht in hun eigen ontwikkeling. Elke klas heeft een takenlijst en elke 
leerling heeft een taak die hij/zij aan het eind van de dag uitvoert. De leerling is hier 
dan verantwoordelijk voor. 
 

 
 
 

De verantwoordelijkheid kan meer als eigenaarschap bij de leerling neer worden 
gelegd. Bijvoorbeeld bij het werken met Snappet geeft het systeem aan wanneer 
er extra instructie nodig is en wordt dit door de leerkracht aangegeven. Door 
bijvoorbeeld de doelen concreet te maken (geen nummers) leerlingen inzicht te 
geven in het rooster (instructietijd en taaktijd) kunnen zij zelf bepalen of zij al dan 
niet meedoen aan de instructie. We ervaren nu dat het systeem van Snappet 
leidend is en vinden dat het uitgangspunt moet zijn dat het kind en de reflectie van 
het kind centraal moet staan.  
 
Het is heel belangrijk dat in alle klassen inzichtelijk is dat het alle dagen daltontijd 
is en het op die manier ook inzichtelijk is wanneer de kinderen keuzes kunnen 
maken. Keuzes over wanneer kinderen mee moeten/kunnen doen aan klassikale 
momenten of de verschillende instructies op maat. Op de taak staat dan alleen nog 
maar het werk dat de kinderen dan kunnen plannen. Er is dus een verschil tussen 
een taak en een rooster.   
 
Ook kan er wat betreft deze kernwaarde een nog betere doorgaande lijn worden 
ontwikkeld. Bijvoorbeeld door een taak in groep 3 en door overal op dezelfde 
manier de doelen aan te bieden.  
 
Kinderen worden goed betrokken bij het zorg dragen voor hun omgeving, dat is 
mooi om te zien! 
 
 

 

evaluatie school 

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

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

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

 

 

 
 

De leerlingen plannen (deels) hun eigen werk in per week. Dit vergt vertrouwen 
van de leerkracht in de leerlingen, omdat niet alle leerlingen altijd hetzelfde doen. 
De weektaken die de leerlingen hebben zijn op niveau aangepast. Ook 
ondersteunt de leerkracht de leerlingen bij het indelen van de weektaken, mocht 
een leerling dit nodig hebben.  
 
Door het maken van goede analyses weet de leerkracht heel goed wanneer welke 
leerlingen los kunnen worden gelaten. Leerkrachten geven instructie aan kinderen 
die dat nodig hebben, maar de leerlingen mogen ook zelf instructie aanvragen voor 
bepaalde onderdelen. De leerkracht van de bovenbouw geeft z.g. workshops.  
 
De leerkrachten bieden binnen het gebouw, maar ook binnen de klas voldoende 
ruimte om op verschillende werkplekken te werken. De mate van toezicht van de 
leerkracht wordt na mate de leerling ouder wordt steeds minder. Er zijn regels 
(kaders) aan het werken op het leerplein (werken zonder toezicht). Er wordt 
gewerkt met een gele en rode kaart. 
 
Er zou nog meer gewerkt kunnen worden aan het z.g.  keuzewerk.  
 
 

 
 
 

 
 
Hier kan nog een stap gemaakt worden van toch nog veel bepalend naar meer 
coachend voor de kinderen. Nog meer loslaten, vertrouwen geven en zorgen voor 
een sterke leeromgeving in doorgaande lijn.  
 
We hebben gezien dat er middelen zijn die dit bevorderen en denken dat door een 
adequate inzet van deze middelen (timetimer, blokjes, ruimtes labelen met een 
bestemming (stilte, overleg, samenwerken, uitleg zelfstandiger en effectiever kan 
worden gewerkt.  
 
Het analyseren van de resultaten vinden wij sterk neergezet! 
 
 

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. 

 

 
 
 

Er heerst veel vertrouwen binnen het team. En dat is best een compliment waard 
omdat het team een enorme wisseling heeft meegemaakt. Ten opzichte van de 
vorige visitatie (nov. 2016) zijn er nog 3 leerkrachten werkzaam op de Uniaskoalle. 
Op de dag van visitatie (2 april 2019) zijn dat er nog maar 2. (één leerkracht is met 
zwangerschapsverlof)  
 
De nieuwe leerkrachten worden goed opgevangen binnen het team en mogen hun 
talenten, hun krachten en hun valkuilen laten zien. De oude garde vormt samen 
met de nieuwelingen een leergierig team. In het team wordt er goed met elkaar 
overlegd en samen gewerkt.  Het team staat voor elkaar klaar. Wanneer je een 
vraag hebt, kun je altijd even bij elkaar naar binnen lopen en het hier met elkaar 
over hebben. In de z.g.n. werksessies wordt er door het team samengewerkt aan 
het verbeteren van het (Dalton) onderwijs op de Uniaskoalle. De bereidheid om 
met en van elkaar te leren is groot.  

 
 
 

We onderschrijven helemaal wat in de evaluatie van de school is weergegeven. 
We ervaren dat dit op school- en leekrachtniveau goed is neergezet. Het is een 
mooie vervolgstap dit nu ook op leerlingniveau meer uit te werken en vorm te 
geven!  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.1 De leerling neemt zelf initiatieven om zijn leerdoelen te bereiken.  

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

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

2.4 De leerling kan omgaan met uitgestelde aandacht. 

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

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

2. Zelfstandigheid  
 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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De leerkrachten voeren kindgesprekken waarin leerdoelen (Snappet) aan de orde 
komen. Zij kunnen aangeven welke doelen zij willen behalen en op welk niveau. 
Dit gebeurt vanaf groep 4. Daarnaast werken de leerlingen met de z.g.n. “Ik-
doelen”. Deze doelen zijn opgesteld vanuit de 5 Daltonprincipes. Ook deze doelen 
worden besproken in het kindgesprek.  
 
Er zijn in de school verschillende werkplekken beschikbaar waar de leerlingen 
kunnen werken. Dit geldt in de klassen. Er zijn groepstafels en individuele 
werkplekken. Verder zijn er gedifferentieerde weektaken voor leerlingen waarop ze 
deels zelf hun vakken kunnen in plannen en kunnen inplannen hoeveel tijd ze 
hiervoor nodig hebben. Op deze manier zijn de leerlingen dan zelfstandig aan het 
werk.  
 
In groep 3/4 wordt er gewerkt met z.g.n. flex plekken. Er zijn wel een aantal kaders 
waarbinnen de leerlingen een keuze kunnen maken voor hun werkplek.  
 
Het nakijken van het gemaakt werk vanaf groep 4 gebeurt voor een groot deel al 
door het gebruik van Snappet. In groep 3 wordt begonnen met het zelf nakijken 
van bepaalde werkvormen binnen de methode Veilig leren lezen. Bij groep 1/2 
kunnen de leerlingen gebruik maken van materiaal waarbij ze zelf kunnen kijken of 
ze het goed hebben gedaan.  

 
 
 

 
De ambitie betreffende de kindgesprekken die in de stukken zijn neergezet zijn nog 
niet helemaal ingebed in de dagelijkse praktijk. Hier moet nog meer structuur in 
komen. Wellicht kan het ontwikkelen van een portfolio hier goed bij helpen.  
 
Ook denken wij dat de kindgesprekkken zijn bedoeld om de nadruk op ontwikkeling 
in de toekomst te leggen (nieuwsgierig naar morgen) en niet op het afleggen van 
verantwoording.  
Kinderen kunnen nog meer initiatieven neme om hun eigen (belangstellings) 
doelen te halen. De volgende stap in jullie schoolontwikkeling is dat leerlingen 
werken aan doelen op niveau-belangstelling of talent. Het uitbreiden van eigen 
werk en keuzewerk. Keuzewerk heeft daarin hetzelfde belang als het andere werk.  
 
De zelfstandigheid betreffende het organiseren van het werk, het pakken van 
middelen en het bepalen waar te werken is goed neergezet.  
 
 
 
 
 
 
 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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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. 

 

 
 
 

De leerkrachten organiseren hun groep zo, dat de leerlingen zich zelfstandig 
kunnen “redden” in de school. De inrichting van de lokalen, leerpleinen en de 
toegankelijkheid tot materialen vergroten de mogelijkheid tot zelfstandig handelen 
van de leerlingen.  
Er is een taakgerichte sfeer in de groepen en in de school.  
 
In de bovenbouw wordt gewerkt met de z.g. kwartieren tabel. 
 
Kennistoename bij leerlingen, wordt niet als het enige doel gezien. Er is ruimte 
voor kinderen om zichzelf te zijn en niet slechts een combinatie van verschillende 
prestaties op verschillende vakgebieden. Het kind zelf met zijn talenten wordt 
gezien en er wordt tijd genomen om deze talenten te uiten en te waarderen.  
 
Initiatieven vanuit de leerlingen wordt gestimuleerd. Voorbeelden met name van de 
leerlingen van groep 7/8: 

• Hulp bij activiteiten bij groep 1/2 

• Groep 1/2 onder de hoede nemen omdat de leerkracht plotseling naar het 
ziekenhuis moest.  

• Het uitgeven van een schoolkrant (januari 2019) 

• Het organiseren van een sponsorloop voor een goed doel 

• Het organiseren van een pepernotenactie voor een goed doel 

 
 
 
 

 
De school is goed Dalton ingericht. 
 
Adequate en consequente inzet van middelen (stoplicht, timetimer, werkplekken, 
taakrooster, dagritme) verdient de aandacht.  Door deze ruimtes goed te labelen 
en overbodige spullen weg te halen kan dit adquater worden gebruikt.  
 
 

 
  

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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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.  

 

 
 
 

Het team doet mee aan teamscholing en er worden individuele cursussen gevolgd.  
Bij de taakverdeling die jaarlijks plaats vindt, wordt rekening gehouden met 
wensen, kwaliteiten en belangstelling van de leerkrachten. De werkgroepen 
werken zelfstandig aan hun thema’s en laten de vorderingen regelmatig zien in 
teambijeenkomsten, via de mail of via de app. Binnen het team is er ruimte om 
ideeën te bespreken en met elkaar te brainstormen, te experimenteren en bij te 
stellen. Er worden regelmatig z.g. werksessies ingepland waarin alle leerkrachten 
samen werken aan bepaalde thema’s, problemen, etc.   
 
De schoolleiding staat open voor de ideeën van de verschillende medewerkers. 
Door wat met deze ideeën te doen en dit woordelijk zo te benoemen wordt ook 
aangegeven dat deze ideeën zeer gewaardeerd worden.  
 

 
 
 

Op schoolniveau is dit goed zichtbaar. We hebben en enthousiast en gemotiveerd 
team 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. 

 

 
 
 

Leerlingen werken regelmatig samen. Vanaf groep 1/2 wordt gewerkt met 
“maatjes” en worden coöperatieve werkvormen aangeleerd en geoefend. De 
leerlingen spelen en leren bijna de gehele dag samen. Het samenwerken is vrij 
vanzelfsprekend op onze school, bij verschillende vormen en niveaus. Bij een 
instructiemoment, bij de verwerking, tijdens taakwerk, wordt er vaak samen 
gewerkt.   

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

3. Samenwerking  

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Door de vele wisselingen binnen het team is het werken met de specifieke 
coöperatieve werkvormen iets minder zichtbaar binnen de school. 
  
Met de “Vreedzame School” leren leerlingen om op een respectvolle manier om te 
gaan met medeleerlingen, leerkrachten en andere medewerkers. Het team doet dit 
schooljaar een teamtraining voor de Vreedzame school. 
  
Wij vinden dat er op de Uniaskoalle een respectvolle omgang met elkaar is en dat 
er een prettige leer- en werksfeer is.  
 

 
 
 

Ouders, leerlingen en de school zelf vinden samenwerken belangrijk. Iedereen 
benoemt het als een fijn en belangrijk punt. Dit is een parel van de school, ook  
gezien de inrichting van de lokalen en de school zelf. Ook de leerlingenraad, het 
maatjeswerken en de vreedzame school dragen hier goed aan bij.  
 
Mooi moment om de implementatie van de coöperatieve werkvormen weer op te 
pakken.  
 
 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Leerkrachten werken onderling samen in verschillende werkgroepen. Op een 
kleine school kun je letterlijk en figuurlijk niet om elkaar heen. Je moet goed 
kunnen samenwerken.  
 
 
 

 
 
 

Dit hebben we ook zo ervaren. Mooi dat dit zichtbaar is ondanks alle wisselingen.  
 

 
  

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

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

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

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

 
 
 

 De samenwerking tussen leerlingen, ouders en het team wordt gestimuleerd. We 
proberen een open houding en een luisterend oor te hebben voor leerlingen en 
ouders. (laagdrempelig)    
  
Op het gebied van democratisering en socialisering is er een leerlingenraad 
ingesteld. Elk jaar wordt er een nieuwe raad gekozen door de leerlingen van groep 
5 t/m 8. De leerlingenraad vergadert iedere maand met de directeur. Er is een 
leerlingenraadbus waarin alle leerlingen en leerkrachten een briefje kunnen 
stoppen met vragen en ideeën. De leerlingenraad bespreekt deze vragen en 
ideeën tijdens hun vergadering. Na elke vergadering doet de leerlingenraad 
verslag van de vergadering in de verschillende groepen. Eén van de laatste acties 
van de leerlingenraad is het herindelen van het leerplein. Ze hebben zelf een plan 
bedacht en dit samen met de conciërge ter uitvoer gebracht.    
  
Er wordt incidenteel samen gewerkt tussen de verschillende bouwen. De 
bovenbouw leerlingen helpen de leerlingen van de onderbouw. (spelletjes, 
voorlezen, buiten spelen, bij projecten,  etc.) Vanaf februari worden de leerlingen 
van groep 7/8 gekoppeld aan de leerlingen van groep 3/4 om samen te lezen. 
Vanaf arpil wordt groep 8 ingezet als tutor voor de leerlingen van groep 2 en van 
groep 3/4.  
 
De school werkt samen met verschillende stakeholders vanuit het dorp. Daarnaast 
werkt de school nauw samen met de kinderopvang (TSO en BSO) en met de 
christelijke buurschool. (gezamenlijke kleutergymnastiek, muziekonderwijs groep 
5/6, sportdagen, schoolreisjes, kerstviering, sinterklaasfeest, etc.) 
 

 
 
 

 
Op dit vlak is veel gebeurd. Dit is een compliment waard met name ook voor de 
schoolleiding. 
 
 

 
  

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

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

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

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

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

 
 
 

De leerlingen plannen hun dag- en weektaak(eventueel samen met de leerkracht). 
Dagelijks wordt er mondeling met de leerlingen gereflecteerd op het werk, houding, 
doelen en gedrag. De leerlingen reflecteren vooraf door te kiezen over het wel of 
niet meedoen aan instructies of het bepalen van welk onderdeel eerst te beginnen. 
Door de directe feedback van de “Snappet” methode kunnen kinderen reflecteren 
en daarop hun vervolg keuzes te maken. Er vinden dagelijks kindgesprekken met 
de leerkracht plaats waarin reflectie een rol speelt.   
Door het gebruik maken van de z.g. “Ik-doelen”, is een start gemaakt met het 
ontwikkelen van een portfolio i.p.v. het rapport.  

 
 
 

Wij hebben dit in de praktijk iets anders ervaren. De kindgesprekken vinden 
volgens de kinderen niet dagelijks plaats.  
 
Verder willen we hier stellen dat bij het werken met snappet de resultaten reden 
zijn voor reflectie van kinderen en feedback van leerkrachten (denken vanuit het 
kind). Ook hebben we ervaren dat kinderen meer gezegd wordt waar ze aan mee 
mogen/moeten doen dan dat ze zelf kiezen.  
 
Mooi dat er een start is gemaakt met de “Ik – doelen’ en een aanzet is gedaan om 
een portfolio te ontwikkelen.  
 
 
 

 
 
 
 

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.  

 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 

4. Reflectie  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 
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De leerkrachten organiseert verschillende vormen van reflectie op verschillende 
momenten in het onderwijsleerproces. De afgelopen periode zijn we druk bezig 
geweest om hier een doorgaande lijn in aan te brengen. Dit is ook de 
veranderende positie van de leerkracht naar een meer coachende rol.  
  
De leerkrachten reflecteren op hun eigen werk. Hierin is de ene leerkracht al wat 
verder dan de ander. Er wordt veel feedback gevraagd en gegeven tijdens de 
teambijeenkomsten, in de teamkamer, tijdens overleg, na schooltijd en onder het 
eten.  

 
 
 

 
Reflecteren kan ook met je maatje, in groepjes of op sommige onderdelen met de 
hele klas. Dit onderdeel staat nog in de kinderschoenen en kan nog concreter 
uitgewerkt en geborgd worden. We onderstrepen de volgende stap in de 
veranderende positie van de leerkracht van bepalend naar een meer coachende 
rol. 
 

 
 
 

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. 
 

 
 
 
 

 
Het visitatieverslag is niet heel reflectief. Waar staat de school, wat gaat goed en 
waar willen jullie over vijf jaar staan. Het rapportfolio als ontwikkeling kan een heel 
goed ontwikkelpunt zijn. 
 

 
 
 

Het is belangrijk om ook als team heel bewust met elkaar te reflecteren waarom de 
dingen gedaan worden zoals ze worden gedaan en waar van elkaar geleerd kan 
worden.  
 
Mooi dat men elkaar van feedback kan en mag voorzien. Dat zegt iets over de 
professionaliteit! 
 

 
 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

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

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

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

 

 
 
 

We hebben een duidelijke doorgaande lijn ontwikkeld. De leerlingen zijn 
verantwoordelijk voor de eigen leerdoelen die zij in een map bewaren. De 
leerdoelen worden voor leerlingen goed zichtbaar gemaakt d.m.v. de formulieren 
die ze voor aanvang van het blok invullen. Deze doelen worden op niveau 
aangeboden. Na het werken aan de les, gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag 
met het werken aan hun doelen. Ze mogen dan zelf bepalen welke doelen zij 
kiezen om aan te werken. Dit gebeurt nog niet bij alle leerlingen efficiënt.  
 
Op het moment dat de leerlingen hun eigen werk inplannen en hiermee aan de 
slag gaan, maken ze efficiënt gebruik van de weektaak. Met de planning van de 
week gaan ze ook efficiënt om met de tijd, aangezien ze meteen verder kunnen 
met iets anders als ze echt vastgelopen zijn in een les. 
Zodra de planning bekend is en waarbij ze niet zelf hoeven te plannen, wat vaker 
voor het middagprogramma geldt, vragen de leerlingen eerder de leerkracht dan 
dat ze de taakbrief raadplegen. Hier moet nog aan gewerkt worden. 
 
De leerkrachten maken wekelijks een duidelijke weekplanning. Daarnaast 
ontvangen de leerlingen een weektaak waarop staat wat ze die week gaan doen. 
deze weektaak wordt aangeboden op niveau. Hierop worden de doelen vermeld. 
Instructies en verlengde instructies worden aangeboden aan de hand van snappet. 
Voor elke les checkt de leerkracht hoe de leerlingen ervoor staan. Wanneer een 
leerling onvoldoende staat op een doel krijgt deze leerling die dag verlengde 
instructie aangeboden. Als leerlingen een doel al behaald hebben, hoeven de 
leerlingen niet altijd de instructie van de leerkracht te volgen. Na elke twee blokken 
van rekenen, taal en spelling op de snappet, worden de scores van deze vakken 
geanalyseerd. Hierin worden de opvallen heden beschreven en wordt er 
omschreven hoe hier aan gewerkt kan worden. Dit geldt voor de leerlingen die het 
niet behaald hebben, maar ook voor leerlingen die hoger gescoord hebben.  
 

 
  

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 

5. Effectiviteit / doelmatigheid  
 

evaluatie school 
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Door adequate inzet van middelen en het neerzetten van een duidelijkere structuur 
in doorgaande lijn kan men nog effectiever zijn.  
Weektaak- lesrooster en de middelen zoals hierboven omschreven.  (stilteplek 
etc).  
 
Wie weet zijn dan in de toekomst de gele en rode kaarten niet meer nodig.  
 
 
 

 
 
 

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 leerkrachten bieden de leerlingen verschillende activiteiten aan en weten welke 
leerlingen instructie nodig hebben en wat de doelen zijn. De leerkrachten weten 
wat de jaarplanning is en welke leerstof daarbij hoort en dragen zorg voor de 
goede verdeling van de lesstof. Indien nodig maakt de leerkracht keuzes in de 
lesstof, zodat de doelen wel behaald worden.   
  
De leerkrachten werken met 4 periodes: twee keer per jaar worden er analyses 
gemaakt van de LVS toetsen. Van deze analyses worden nieuwe overzichten en 
plannen gemaakt. Daarbij wordt er op het leerkrachtgedrag gereflecteerd. 
Daarnaast analyseren de leerkrachten de ontwikkelingen van de leerlingen binnen  
 
De leerkrachten maken per jaar een persoonlijk ontwikkelings plan (POP). Zij zijn 
verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling daarin. Deze ontwikkeling wordt per 
jaar besproken met de directie. Ook maken de leerkrachten gebruik van intervisie 
met elkaar. Daarnaast maken ze gebruik van de kennis van de scholen in de 
regio.    
 
 
 

 
 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Dit hebben we ook zo waargenomen! 
In groep 7/8 is het een roerig jaar geweest. Dan is een consequente aanpak 
belangrijk. In de toekomst kan ook daar een meer activerende didactiek, de inzet 
van samenwerkend lerende werkvormen en het werken met getrapte instructie de 
effectiviteit verhogen.  
 
 

 
 
 

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

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

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

 

 
 
 

In het jaarplan worden de speerpunten van dat jaar benoemd. Deze worden in tijd 
uitgezet en tijdens studiedagen, teambijeenkomsten, werkgroepen, etc. uitgewerkt.  
 
We bieden passende zorg aan zowel leerlingen die moeite hebben met de leerstof 
als aan leerlingen die meer aankunnen. Er is een doorgaande lijn ontwikkeld voor 
(hoog/meer) begaafde leerlingen. Daarnaast besteden we aandacht aan leerlingen 
die door andere oorzaken (gedrag) niet tot het gewenste resultaat komen.  
 
De doorgaande lijn van de daltoncompetenties van leerlingen en personeel wordt 
beschreven in ons Dalton handboek en besproken en bijgehouden tijdens 
studiedagen en teambijeenkomsten met het thema Dalton. Deze dagen en 
bijeenkomsten worden weg gezet in de jaarplanning.  
 
Er zijn een aantal wisselingen van leerkrachten binnen het team geweest en 
ziekte/zwangerschap vervanging. Deze “nieuwe” leerkrachten zijn nog niet 
allemaal bekend met de daltoncompetenties. Dit is lastig op een kleine school. Eén 
vervanging betekent dat meteen 25% van de doorgaande lijn wegvalt. Door 
intensief met elkaar samen te werken proberen we dit op te vangen.  
 

 
 
 

Dit hebben we ook zo waargenomen.  
 
 

 
  

bevindingen visitatieteam 

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. 
 

 
 
 

We hebben een dalton coördinator en zij stuurt de daltonontwikkeling aan. De 
afgelopen twee jaar hebben we een daltonhandboek ontwikkeld. De school is 
actief betrokken bij dalton regio activiteiten. De Daltoncoördinator draait mee in het 
samenwerkingsverband van de coorinatoren van de Regio. De directeur is 
voorzitter van de Regio en bezoekt in haar functie de bijeenkomsten van de NDV.  
 
In het jaarplan wordt de Daltonscholing opgenomen. Er wordt aan teamscholing 
gedaan. (schooljaar 2017 t/m 2019: scholing van Saxion) en volgend jaar starten 
twee leerkrachten met het volgen van de scholing voor leerkrachten.  
 
Verder is er een leerlingraad aanwezig die betrokken kan worden bij de 
daltonontwikkeling van de school.  
 
De school enquêteert niet regelmatig de leraren, ouders en leerling over de 
daltonontwikkeling. Verder kunnen ouders meer betrokken worden in de 
daltonontwikkeling.  
 

 
 
 

Met name op deze voorwaarde is veel resultaat geboekt! Dat is ook belangrijk 
omdat de school vanwege haar kleine team kwetsbaar is en juist dan de borging 
van de werkwijzen heel belangrijk is.  
 

Borging als voorwaarde 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
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Van de ouders hebben we begrepen dat ze via de nieuwsbrieven meer 
meegenomen kunnen worden in de daltonontwikkelingen en activiteiten. Vanuit 
betrokkenheid en interesse willen ze graag weten aan welke ontwikkeling wordt 
gewerkt en waarom dat dan is.  
 
Er kan vanuit de PR iets meer nagedacht worden over de (Dalton) uitstraling van 
de school. Wellicht kijken welke overbodige spullen in het gebouw weg kunnen. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van de groepen 5 t/m 8.  De kinderen omschrijven 
hoe ze zijn gekozen; dit d.m.v. stemmen. Er zijn verschillende werkvormen gebruikt.  De 
kinderen geven aan dat zij, samen met de school, kunnen beslissen wat je wilt 
veranderen. Zo heeft de leerlingenraad een Pannakooi geregeld samen met De Arke, 
daar zijn ze erg trots op.   
De kinderen geven aan dat ze trots zijn op Snappet, samenwerken, digibord, de taakbrief, 
plusklas en de leerlingenraad. 
Ze kunnen moeilijk aangeven of er kindgesprekken worden gevoerd, bij de ene leerkracht 
gebeurt dit soms, bij de andere niet. 
Er wordt gevraagd naar ‘eigenwerk’. Ze mogen werken aan projecten als ‘planeten’, dit als 
de doelen zijn behaald. Het is voor de kinderen niet duidelijk of dit voor de kinderen geldt 
die de stof nog lastig vinden.  
De leerlingenraad ziet dat er een winstpunt valt te halen bij de verdeling van de pauzes en 
de samenwerking met de leerlingenraad van De Arke. 
 

 
 
 
 

 
De leerkrachten zijn enthousiast en staan open voor scholing m.b.t. daltoncertificaten 
behalen. Ze hebben de afgelopen enorm in dalton geïnvesteerd d.m.v. scholing in de 
school en bij bijeenkomsten in de regio. Het team staat open voor nieuwe input van 
elkaar. 
De daltoncoördinator is gedreven en kan de kennis overdragen aan het team.  
  
 
 

Uit de gesprekken met leerlingen 

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

 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 
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De Ouders:De ouders Esther, Jansje en Annerie zijn aanwezig.  
De ouders geven aan dat De Uniaskoalle een prettige school is. De kinderen uit 
verschillende groepen werken samen en in het dorp doen de kinderen leuk naar elkaar, 
ook al komen ze uit andere groepen. Het is geen bewuste keuze geweest om voor dalton 
te kiezen, maar ze staan zeer positief tegenover Dalton. 
De driehoek kind, ouder, school wordt als belangrijk ervaren door de ouders en dit is goed 
terug te zien op de school. De ouders geven aan dat de school laagdrempelig is. 
Contacten met leerkrachten, andere ouders en leerlingen zijn zo gemaakt. De 
betrokkenheid wordt zo vergroot. 
Bij de wellicht het aankomende samenwerkingsverband met  De Arke of het ontstaan van 
een Kindcentrum geven de ouders aan de zij achter Dalton staan en dat de school hier 
best voor mag blijven staan tijdens eventuele gesprekken m.b.t. de samenwerking/fusie.  
Door de ouders wordt aangegeven dat de kinderen leren/geleerd hebben hoe ze moeten 
plannen en zelfstandig worden. Dit hebben al een aantal kinderen van deze ouder(s) 
ervaren die nu op het VO zitten; dit wordt als positief ervaren door de ouders.  
Het wordt als positief ervaren hoe er wordt gecommuniceerd met de ouders vanuit de 
school. De ouders geven aan dat ze het prettig zouden vinden dat ze op de hoogte 
worden gehouden van de Daltonpijlers in bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Zo worden de 
ouders betrokken en ze vinden het erg leuk om te zien en lezen wat er in de school 
gebeurd. 
De ouders geven aan dat zij geen inzicht hebben in de doorgaande lijn m.b.t. de 
weektaak. Deze wordt alleen in de groepen ½ meegegeven van de overige groepen 
hebben ze geen beeld. Ze hebben geen idee wat de afspraken zijn als de weektaak niet 
af is. Ze ervaren het als zeer prettig hoe de kinderen zelf een werkplek kunnen kiezen. 
Het oudercafé wordt als positief ervaren, zo ontstaat er en samenwerking en kunnen 
ouders en leerkrachten samen kijken wat de toekomst van de school is.  
De focus ligt volgens de ouders op het oudercafé, het portfolio en of de kinderen van 
groepen 1 t/m 4 ook meegaan naar het oudergesprek. 
 

 
 
 
 

naam bestuurslid: Dhr Kuiper van Proloog 

De heer Kuiper geeft aan dat er veel personeelswisselingen zijn geweest en de 
opbrengsten op dit moment al 2x goed zijn geweest. Vanuit Proloog wordt aangegeven 
dat het doel is dat alle scholen het onderwijs op voldoende/goed niveau hebben en dat de 
keuze van het type onderwijs een keuze van de school is mits de kwaliteit goed is.  

Gesproken over de afgelopen vijf jaren en de daltonontwikkeling. Ook blik gericht naar de 
toekomst. 
 

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met het bestuur 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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De Autonomie van een school wordt als zeer waardevol beschouwd. De doorgaande 
lijnen binnen De Uniaskoalle worden als tevreden ervaren; er is een duidelijke structuur 
en het inzichtelijk maken van het leerproces. Een ander belangrijk aspect hierbij vindt hij 
eigenaarschap van de leerlingen.  
De heer Kuiper geeft aan dat het belangrijk is vooruit te kijken met het personeel. De 
samenwerking met de Christelijke school ziet hij positief en als een kans. Hij ziet het als 
een kans dat De Uniaskoalle voor Dalton blijft staan mits dit bij met personeel en de 
ouders als positief word ervaren De heer Kuiper geeft aan dat een goed daltonconcept en 
als je die goed uitvoert, dit goede kwaliteit geeft. Hij is positief gestemd over een 
kindcentrum en Dalton kan daarbij helpen om de koers te houden.  
de heer Kuiper is positief gestemd over De UniaSkoalle. Hij geeft aan dat ze weten waar 
ze heen willen en goed bezig zijn met een 4-jarenplan.  
De heer Kuiper geeft aan dat Hij mee wil denken over de personeelsbezetting m.b.t. 
Daltoncursussen en de juiste mensen op de goede plek te krijgen m.b.t. 
Daltonleerkrachten. 
 

 
 
 
 

  ontwikkeling 

nr Beoordelingskader 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  

* 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 + borging 

 Over twee jaar versnelde visitatie  
(bij de vijfjaarlijkse visitatie) 

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

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

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

beoordeling 
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Aanbeveling Omschrijving 

Nr. Zorg voor borging van een zichtbare doorgaande lijn in de school en de 
lokalen op het gebied van: 

• de taakbrief,  

• de instructiemomenten,  

• inzicht in het wanneer wat kunnen plannen en de inzet van 
hulpmiddelen ter bevordering van het zelfstandig werken.  

Nr. Werk de kernwaarde reflectie concreet uit en zorg dat die ook zo wordt 
uitgevoerd (bijvoorbeeld: wat, hoe vaak, wanneer met wie bij de 
kindgesprekken). 

Nr. Zorg voor tijd, ruimte en middelen waardoor kinderen zelf keuzes kunnen 
maken en doelen kunnen stellen op het gebied van hun eigen 
belangstelling of talent (eigen werk, keuzewerk).  

Nr.  
 

Nr.  
 

 
 
 

We zijn hartelijk ontvangen op een gezellige school met een fijn team en een goede 
pedagogische sfeer! 
 
We hebben een school gezien waarbij de zelfstandigheid en het samenwerken als 
sterkste kernwaarden naar voren kwamen. Ook de leerlingenraad is een mooie 
parel van de school.  Op schoolniveau en leerkrachtniveau is het fundament van 
Dalton goed gelegd.  De borging “als voorwaarde voor de kernwaarden” is 
daarmee goed neergezet.  
 
Knap hoe de school en het team koers hebben gehouden vanuit een roerige 
periode met veel personele wisselingen.  
 
Zowel in de aanpak binnen de groep, in het lokaal en het gebouw kan een 
duidelijker structuur in meer doorgaande lijn neer worden gezet. Wanneer dit is 
uitgevoerd kan er nog effectiever en doelmatiger vanuit het kind zelf worden 
gewerkt en is er ook meer eigenaarschap. 
 
Aandachtspunten zijn hierbij de doorgaande lijn op het gebied van het lesrooster, 
de taken en het werken met doelen.  We vinden de taakbrief meer een lesrooster en 
adviseren om instructierooster en taakbrief apart te houden.  
 
 

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

 

slotopmerkingen 
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Op dit moment is het systeem (snappet) meer leidend.  Door doelen concreet en 
inzichtelijk te maken kunnen kinderen zelf kiezen. Bij verkeerde keuzes kunnen ze 
altijd nog met de resultaten uit snappet geconfronteerd worden.  Het kind is 
eigenaar. (hier past het portfolio werken heel goed in).  
 
Ouders en kinderen zijn blij met de school en positief over Dalton. Het 
daltonconcept wordt erg gewaardeerd en ouders vinden het ook heel erg fijn en 
belangrijk dat het gecontinueerd wordt.   
 
Wij wensen het team en de school veel succes in de toekomst! 
 

 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

Harja Zwaan  
 

 10-05-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij hebben de visitatie ervaren als een waardevolle aanvulling op onze 
Daltonontwikkeling. We zijn trots op het feit dat de visitatiecommissie zich hartelijk welkom 
voelde bij ons op school, vanwege een gezellige school, een fijn team en een goede 
pedagogische sfeer. Zo ervaren wij dat ook bij ons op school en dan is het fijn om te 
horen dat ook een ander dit  
ook zo ervaart. 
 
Dat er een fundament van Dalton is gelegd de afgelopen twee jaar is voor ons een signaal 
dat we op de goede weg zijn, ook al is het team de laatste twee jaar enorm gewisseld qua 
personeel. Ook wij zien dat de kernwaarden zelfstandigheid en het samenwerken als 
sterkste kernwaarden (parels) naar voren komen bij ons op school. Wij zullen de komende 
periode hard aan de slag met de andere kernwaarden, zonder de bovenstaande parels uit 
het oog te verliezen.  
 
We zijn het niet helemaal eens met de opmerking over het systeem (Snappet) wat leidend 
is volgens de visitatiecommissie. De methode is juist een middel en niet een doel. Onze 
kinderen verwoorden Snappet inderdaad als doel. Hier gaan we mee aan de slag, middels 
snappetgesprekken met de leerlingen (koppeling tussen Snappet en eigenaarschap) en 
leren zichtbaar maken. Het portfolio gaan we hier aan koppelen. 
 
Volgende schooljaar is het team weer op volle sterkte. We gaan met veel vertrouwen aan 
de slag met onze verder Daltonontwikkeling.  

Ondertekening voorzitter visitatieteam 

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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aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Zorg voor borging van een zichtbare doorgaande lijn in de school 
en de lokalen op het gebied van: 

• de taakbrief,  

• de instructiemomenten,  
inzicht in het wanneer wat kunnen plannen en de inzet van 
hulpmiddelen ter bevordering van het zelfstandig werken.  

Actie • Tijdens teambijeenkomsten en de Dalton studiedag(en) 
gaan we aan de slag met de borging van de zichtbare 
doorgaande lijn.  

• Snappet methode stroomlijnen met de kernwaarden 
 

uitvoerenden Daltoncoördinator, directeur en team 

tijdvak Aug. 2019 – juli 2020 

scholing/ externe 
ondersteuning 

• Met Saxion Dalton hebben we vorig schooljaar een traject 
“de hele dag Dalton” gedaan. Met deze input gaan we 
verder, eerst gaan we er intern mee aan de slag. Indien 
nodig schakelen we scholing van Saxion Deventer weer in. 

• Snappet scholing intern en eventueel externe trainingen 
 

toelichting  
 
 

aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Werk de kernwaarde reflectie concreet uit en zorg dat die ook zo 
wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld: wat, hoe vaak, wanneer met wie bij 
de kindgesprekken). 

actie Kindgesprekken uitbreiden 
Portfolio ontwikkelen 

uitvoerenden Daltoncoördinator, team, directeur 

tijdvak Aug. 2019 – juli 2020 

scholing/ externe 
ondersteuning 

We gaan hier eerst intern mee aan de slag tijdens 
teambijeenkomsten en eventuele Dalton scholingsdagen. 
Eventueel voorlichting/scholing van een digitaal portfolio systeem 

toelichting Aan het eind van schooljaar 2019/2020 willen we gebruik maken 
van een portfolio voor de gehele school.  

 
 

aanbeveling 3. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Zorg voor tijd, ruimte en middelen waardoor kinderen zelf keuzes 
kunnen maken en doelen kunnen stellen op het gebied van hun 
eigen belangstelling of talent (eigen werk, keuzewerk). 

actie Kernwaarde Vrijheid in gebondenheid uitwerken 
Werkwijze ontwikkelen en beschrijven in het Daltonhandboek 
Materiaal aanschaffen 

uitvoerenden Daltoncoördinator, team en directeur 

tijdvak Jan. 2020 – juli 2021 

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  
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scholing/ externe 
ondersteuning 

Collegiale consultatie met regio scholen 
Intern via teambijeenkomsten en dalton studiedagen 

toelichting We willen de vrijheid in keuze uitwerken, zodat leerlingen op hun 
eigen manier, tijd, plaats, etc. zich kunnen ontwikkelen.  

 
 

aanbeveling 4. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

 

actie  

uitvoerenden  

tijdvak  

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting  
 
 

 
 
 
 
 

naam functie handtekening datum 

 
 

directeur   

 
 

visitatievoorzitter    

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

 

Ondertekening school en 
visitatievoorzitter voor gezien 


