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niet van toepassing bij  1e licentieaanvraag 
 
 
 

Maak de leerlingen meer eigenaar van hun eigen leren. Laat dit vooral uitkomen in 
keuzewerk. Maak daarvoor ruimte op de taakbrief. Daarmee stimuleer je een 
nieuwsgierige en onderzoekende houding. 
 

 
 
 

❖ Wat hebben we gedaan in de afgelopen jaren? 
Als eerste hebben we na de visitatie een tijdpad uitgezet met als doel: de 
leerlingen meer eigenaar maken van hun eigen leren. 
 
Helaas is onze dalton coördinator in 2017 op een andere school gaan werken. Ook 
zijn er vanaf schooljaar 2017-2018 nieuwe leerkrachten op de Vaart komen 
werken. We hebben schooljaar 2017-2018 vooral ingezet op borging.  
 
In het voorjaar 2016 hebben we het keuzewerk ingevoerd: 

Keuzewerk in groep 3-8 vindt elke week op een vast moment plaats, de duur is 
een half uur. 
In groep ½ is dit geïntegreerd in het rooster bij het onderdeel werken naar keuze. 
De opbouw ziet er als volgt uit: 

- Aan de hand van het thema wordt een woordweb / mindmap gemaakt. 
- De leerlingen wordt gevraagd wat ze willen leren over het thema. 
- De leerlingen formuleren een doel en werken dit uit via het keuzewerk-

doelenblad. 
- Vervolgens werken de leerlingen aan hun doel. 
- Aan het eind van het thema worden de uitgewerkte doelen gepresenteerd. 

(Zie bijlage keuzewerk in daltonboek) 
 

❖ Waar staan we nu? 
Doordat het keuzewerk vast op de taakbrief staat kunnen alle kinderen werken 
aan hun eigen leerdoel en op een eigen gekozen manier hun leerdoel behalen.  
De leerkracht houdt een kringgesprek met 1 of meerder leerlingen tegelijk. 
Tijdens dit gesprek komt er ter sprake wat een kind graag zou willen leren en 
wat hij/zij nodig heeft en wie hem daarbij kan helpen.  
 
Naast keuzewerk hebben we ook doelenposters in de groepen hangen. Hierop 
kunnen kinderen zelf aangeven welke doelen zij beheersen (voortoets van 
rekenen) en welke zij nog lastig vinden. Kinderen (en leerkracht) weten dan bij 
welke instructies zij nog mee moeten doen en welke niet. 
 
Ook hebben we naast het keuzewerk hebben we vanaf groep 3 op 
maandagmiddag kunstzinnige oriëntatie. We proberen een aantal keren per 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 
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jaar deze ‘crea’ middag grootser op te zetten waarbij we de kinderen laten 
kiezen uit 5 verschillende werkvormen (bijvoorbeeld kleien, verven, naaien, 
stopmotion, en zagen en timmeren). Kinderen krijgen een opdracht (leerlijnen 
kunstzinnige orientatie) en maken een plan hoe ze het gaan aanpakken. 
Kinderen bedenken zelf hoe en wat ze gaan maken, met de opdracht in hun 
achterhoofd. Hierbij is de hulp ingeschakeld van een aantal ouders en 
grootouders. 
 

❖ Waar willen we naar toe? 
Door bovenstaande werkwijze actief in te zetten worden kinderen meer 
eigenaar van hun eigen leren. Een neveneffect hiervan is het verhogen van de 
motivatie om te leren bij kinderen. We gaan dit de komende periode evalueren 
of we op deze wijze deze doelen bereiken en indien nodig bijstellen. We willen 
ook verder met onderdelen uit de cursus ‘gepersonaliseerd leren’ om ook 
doelen die niet persé bij het schoolwerk horen te leren/ontwikkelen. Zo zijn er 
kinderen die de handstand willen leren, of leren touwtjes springen. We vinden 
belangrijk dat iedereen zijn of haar talenten kan ontwikkelen en dat dit breder 
wordt getrokken dan alleen bij schoolse vaardigheden. De vraag is ook altijd 
wat en wie heb je hiervoor nodig, hoe ga je het aanpakken? En natuurlijk ook is 
dit iets waarmee we je op school kunnen helpen of iets voor thuis/specialist.  
Natuurlijk vinden we de schoolse vaardigheden ook heel belangrijk. Momenteel 
hebben we zichtzendingen van rekenmethoden in de school. We willen dan ook 
dat kinderen naast het basiswerk ook aan eigen leerlijnen kunnen werken 
binnen de methode. Ook hier hebben kinderen invloed op (zijn eigenaar van) 
hun eigen leren. 
 

 

 
 
 

 
We hebben initiatieven gezien om het keuzewerk zo in te richten dat leerlingen 
uitgedaagd worden om eigenaarschap te tonen en een nieuwsgierige en 
onderzoekende houding te ontwikkelen.  We hebben ook waargenomen dat dit 
adequater en bewuster ingezet kan worden. Dit doordat de kinderen in dit proces 
meer meegenomen moeten worden.  
 
Belangrijkste waarnemingen: 
 
Initiatief keuzewerk: verschillend aangeboden in de groepen. (werk aan de 
doorgaande lijn)  
Initiatief werken met leerdoelen vanuit de methode  Kan effectiever en 
doelmatiger (zie voor verdere toelichting bij effectiviteit en doelmatigheid)  
Initiatief persoonlijke doelen: kan ook effectiever en doelmatiger(door het 
concreter te maken met uitgewerkt plan).  
 
We hebben het beoogde effect van eigenaarschap trots en beleving te weinig bij 
de kinderen gezien. (motivatie- belang-plan-middelen-kennis) 
 

bevindingen visitatieteam 
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Sommige initiatieven kunnen door de bedoeling ervan beter met de kinderen te 
bespreken en dit in stappen met hen te oefenen zinvoller worden en meer 
betekenis krijgen.  
  
Zo weten de leerlingen bij het werken met de doelen nog niet precies wat de 
bedoeling ervan is en daardoor wordt ook nog niet het juiste effect bereikt. Het is 
voldoende omdat de bedoeling bij het team duidelijk is en de middelen aanwezig 
zijn. Het moet nu nog een gewoonte/cultuur gaan worden met een doorgaande lijn 
in de school. Denk hierbij aan terminologie, structuur en inzet. Wat willen jullie 
precies waarmee bereiken en is dat ook zo? 
 

 
 
 
 
 

Samenwerken is niet alleen elkaar helpen. Bouw de coöperatieve werkvormen uit 
richting wederzijdse afhankelijkheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Denk 
daarbij b.v. aan wisselende rolverdeling en/of genummerde koppen. 
 
Toelichting: 
Coöperatief leren gaat uit van op samenwerking gerichte activiteiten en prestaties. 
De basiskenmerken komen samen in het woord GIPS 
Gelijke deelname 
Individuele verantwoordelijkheid 
Gelijke deelname 
Individuele verantwoordelijkheid 
Positieve wederzijdse afhankelijkheid 
Simultane actie 
Dit kan o.a. via de structuur: Genummerde koppen. 
 

 
 
 

 
❖ Wat hebben we gedaan in de afgelopen jaren? 
Ook voor het coöperatief werken hebben wij een tijdspad uitgezet, 
Naar aanleiding van het tijdspad hebben we allemaal een lijst op het Daltonbord 
met daarop de coöperatieve werkvormen. Ook introduceren wij tijdens de 
vergaderingen regelmatig coöperatieve werkvormen. 
 
❖ Waar staan we nu? 
Doordat er drie nieuwe collega’s op onze school zijn komen te werken is het 
belangrijk om de coöperatieve werkvormen opnieuw aan de orde te laten komen. 
In vergaderingen en natuurlijk in de groepen. We hebben het kaartje op het 
daltonbord met de coöperatieve werkvormen uitgebreid en hierop kan ook worden 
aangegeven welke al aan bod zijn geweest. We hebben afgesproken om minimaal 
2x per week een coöperatieve werkvorm aan te bieden. In elke groep is er een 
map met uitleg voor de verschillende coöperatieve werkvormen. 
 

aanbeveling 2. 
1. 

evaluatie school 
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❖ Waar willen we naar toe? 
Door de verschillende coöperatieve werkwijzen regelmatig in te zetten krijgt het 
samenwerken meer inhoud. We willen in de toekomst nog meer inzetten op 
activiteiten rondom het coöperatief leren. Tijdens de instructies volgens EDI 
(Expliciete directe instructie) kan er bij aanvang van de les (zgn. ‘opfris’ 
lesonderdeel) ook een coöperatieve werkvorm in gezet worden. Samen een 
opdracht oplossen en verwoorden, werken met kaartjes, placemat enz. 
 

 
 
 

In de kern wordt er op de Vaart goed samengewerkt.  De school is ingericht op 
samenwerking, laat zien dat zij het belangrijk vindt en zo ervaren wij een cultuur 
van samenwerking.  
 
Zo wordt er gewerkt met maatjes, wordt er groepsdoorbrekend gewerkt en worden 
er regelmatig samenwerkingsopdrachten aangeboden. Ook wordt er gewerkt met 
de coöperatieve werkvormen. Hier kan nog aan de bewustwording bij de leerlingen 
worden gewerkt.  
 
Dit bijvoorbeeld door in stappen inzichtelijk te maken welke vaardigheden kinderen 
moeten hebben voor de betreffende werkvormen en welke stappen zij moeten 
nemen om de coöperatieve werkvorm  goed uit te voeren. Door deze processen 
met de kinderen te bespreken en dit inzichtelijk te maken kunnen de werkvormen 
op termijn effectiever en gemakkelijker ingezet worden. Ook kiezen leerlingen er 
door deze bewustwording soms voor om bepaalde werkvormen bijvoorbeeld ook 
bij vrije momenten en keuzewerk zelfstandig toe te passen.   
 

 
 
 

Gebruik de taakbrief o.a. als communicatiemiddel met de ouders. Laat ouders 
tweewekelijks reflecteren/reageren op het werk van de kinderen. 
 

 
 
 

❖ Wat hebben we gedaan? 
We vinden het erg belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het leerproces van onze 
kinderen. In eerste instantie hebben we de taakbrief twee wekelijks meegegeven. 
Maar dit werkte niet prettig, taakbrieven kwamen lang niet allemaal terug. 
Vervolgens hebben we afgesproken dat de taakbrief voor elke vakantie gebundeld 
mee gaan. Ze hoeven dan niet mee terug. Ook hier is borging van afspraken 
belangrijk. (nieuwe teamleden) 
❖ Waar staan we nu? 
Doordat we de taakbrieven voor een vakantie meegeven zijn ouders op de hoogte 
wat er de afgelopen periode is gebeurd. Maar het is dan geen direct 
communicatiemiddel meer zoals wenselijk zou zijn. Een wekelijkse terugblik 
waarbij ouders het kunnen hebben over de taken, doelen, en of iets wel of niet 
gelukt is in die week en waardoor dat kwam heeft volgens ons meer waarde.  

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 3. 
1. 

evaluatie school 
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❖ Waar gaan we naartoe? 
Door bovenstaande werkwijze betrekken we ouders al bij de kinderen hun 
ontwikkeling. We willen toch graag op kortere termijn de taakbrieven met ouders 
delen, hierbij denken we aan wekelijks de brief mee en op maandag mee terug 
voor in het verzamelmapje. Ouders kunnen op de taakbrief de reflectie lezen van 
het kind en de leerkracht. Ouders kunnen ook hun aandeel noteren. Alle partijen 
kunnen de taakbrief ondertekenen.  
 

 
 
 
 

We kunnen jullie proces heel goed volgen en raden jullie voor de toekomst aan om 
heel goed met elkaar te bepalen waarom je een taak gebruikt en waarom je wilt 
communiceren. Als jullie dat weten kunnen jullie ook zelf kiezen, bepalen en 
verantwoorden welke middelen jullie daarvoor in willen zetten.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 4. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 5. 
1. 

evaluatie school 

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

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

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

1.4 De leerling draagt zorg voor zijn leeromgeving. 
 

 
 
 

In onze school proberen we de verantwoordelijkheid voor de taken die moeten 
worden gemaakt te delen met de kinderen. Dit zijn de taken uit de taakbrief maar 
ook de huishoudelijke taken in (en om) de school. 
Binnen de schoolafspraken die er zijn hebben de kinderen de vrijheid om te kiezen 
welke taak ze eerst willen doen en welke daarna. De kinderen kunnen kiezen op 
welke plek zij het beste aan hun taak kunnen werken, stilteplek, instructietafel, 
samenwerkplek, de verantwoordelijkheid wordt in de loop der jaren steeds meer 
opgebouwd tot een zo optimaal mogelijk functioneren in groep 8. 
 
We werken vanaf groep 1 met taken of taakbrieven. In groep 1 kiezen de kinderen 
op de takentoren wanneer ze de opdrachten plannen. Bij binnenkomst kunnen 
kinderen zelf kiezen op het digikeuzebord welke activiteit zij het eerste half uur 
willen doen. De kinderen van groep 3 t/m 8 werken in groep 3 eerst met een 
dagtaak, vervolgens maken we vanaf januari een overstap naar halve weektaken, 
zodat de kinderen in groep 4 een hele week kunnen in plannen. Hierbij houden we 
rekening met de verschillende begeleidingsbehoeften van kinderen. 
 
Verder werken we met de doelenposters, hierop staan de methode gebonden 
doelen van het blok waar op dat moment aan gewerkt wordt. De kinderen kunnen 
zelf aangeven welke doelen zij al beheersen en welke nog niet. Hierbij kunnen de 
kinderen ook hun voortoets van rekenen bij gebruiken. Kinderen weten dan welke 
doelen er in een blok aan de orde komt en worden hierdoor actief betrokken bij hun 
eigen leerproces. Zowel de kinderen als de leerkracht weten aan welke doelen nog 
gewerkt moeten worden en kunnen hier dan op anticiperen; instructie volgen, 
samen werken aan een leerdoel met een leerling die het al wel begrijpt. 
 
We hebben een actieve en betrokken leerlingenraad op onze school. Binnen de 
leerlingenraad hebben kinderen een stem over allerlei onderwerpen in de school. 
Uit elke groep verzamelen de voorzitters informatie vanaf de poster. De poster is 
dit jaar ontwikkeld en de punten hierop worden vooraf in een groepsvergadering 
besproken. Die punten kunnen gaan over; ideeën, opmerkingen, complimenten en 
wensen. 
 

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

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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In alle groepen is er een takenlijst. Kinderen zijn samen met de leerkracht 
verantwoordelijk voor de materialen en omgeving van de klas. De taken worden 
regelmatig gewisseld, zodat iedereen alle taken eens gedaan heeft. 
 
Tevreden over: 
- doelenposter 
- huishoudelijke taken 
- digikeuzebord 
- leerlingenraad 
 
Ontwikkelpunten: 
- de taakbrief wordt op dit moment voor elke vakantie mee gegeven. Het lijkt ons 
goed dat ouders wekelijks de taakbrief zien.  
 

 
 
 

We hebben gezien dat de leerlingen een taak hebben en daarmee 
verantwoordelijkheid nemen voor de verwerking van hun taak. We vinden wel dat 
leerlingen het nog te veel als een lesrooster gebruiken. We adviseren om kritisch 
naar de taak te kijken.  Hoe helpt de taak om kinderen het werk geheel zelfstandig 
te laten plannen? Hoe helpt de taak om bewuste keuzes te maken? We adviseren 
om deze kritische blik ook over de doelenposters te laten gaan.  
 
Welke vragen krijgen kinderen om actief betrokken te zijn bij hun eigen werk. 
Hebben zij voldoende inzicht in de dag om hier initiatief te kunnen tonen? Mogen 
zij zelf kiezen of ze wel of niet aan instructie meedoen? En welke middelen helpen 
hen dan om deze keuzes op verantwoorde wijze te kunnen maken?  
 
We hebben gezien dat de leerlingen op de Vaart actief betrokken worden bij het 
zorg dragen voor hun omgeving en daarin allemaal hun eigen aandeel leveren.  

 
 
 

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. 

 

 

 
 

Leerkrachten en kinderen werken op de Vaart met elkaar samen op basis van 
vertrouwen. Samen zijn we verantwoordelijk voor het leerproces van de kinderen. 
We vertrouwen erop dat kinderen door middel van de taken door de jaren heen 
leert zelfstandig te leren, ervaring op te doen en zichzelf te toetsen of controleren. 
En waar nodig zal de leerkracht coachen, begeleiden en sturen. De leerkracht 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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geeft duidelijk grenzen aan zodat leerlingen leren omgaan met de gegeven 
vrijheid. 
 
In de taakbrief houdt de leerkracht rekening met de verschillen tussen kinderen. De 
taakbrief wordt op verschillende niveaus op maat gemaakt. Hierbij houden we 
rekening met de onderwijsbehoeften van de verschillende leerlingen. Kinderen 
kunnen krijgen soms ook instructie op niveau in een andere groep. Er zijn kinderen 
die minder opdrachten hoeven te maken of juist meer opdrachten van hetzelfde 
moeten maken.  Wanneer de instructiemomenten zijn kunnen kinderen zien in de 
dagplanning op het whiteboard. Op basis van de voortoets rekenen weten we 
(kinderen en leerkracht) welke kinderen een instructie moeten volgen of wanneer 
ze het leerdoel alleen hoeven te maken/onderhouden om deze te laten beklijven. 
 
Tevreden over: 
- vertrouwen op en waarderen van de leerlingen 
- de gedifferentieerde taakbrief 
- doelenposter/doelenstroken 
- de leerlingenraad 
 
Ontwikkelpunten: 
- verder uitbouwen vrije keuze van een instructie en groep overstijgende instructies  
 

 
 
 

 
We hebben dit in voldoende mate gezien. Kinderen zijn bereid om 
verantwoordelijkheid te nemen maar kunnen hier meer hulp en inzicht bij krijgen. 
Door bijvoorbeeld duidelijke uitleg over de inzet van de doelenposters en hun 
eigen doelen. De juiste vragen op de juiste momenten.  
 
In de midden-bovenbouw is het belangrijk om klassikaal inzicht te geven in de hele 
week. Pas als leerlingen een hele week kunnen overzien en weten waar welke 
instructie in de week wordt gegeven en of ze daar al dan niet aan mee 
moeten/hoeven doen. De weektaak is nu meer een lesrooster en minder een taak 
waarop kinderen bewust kunnen plannen. Een eenvoudige aanpassing is 
bijvoorbeeld door aan te geven dat het doel wel of niet is behaald en vragen over 
het werk te stellen: vooraf- tijdens en na het bespreken van de doelen. Per dag- 
per week per periode. Door op het weekrooster voor de hele klas aan te geven dat 
het taak (dalton) tijd is en verder instructietijden met de doelen erbij aan te geven.  
 
Ook is het belangrijk om een vorm te vinden bij EDI met duidelijke momenten in de 
les waarop leerlingen kunnen bepalen of ze zelfstandig doorgaan of wel niet 
meedoen aan instructie en de eventuele verlengde instructie. Wat zijn de “in” en 
“uitstap ”momenten? 
 

 
 
 
 

bevindingen visitatieteam 
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1.8 Op de school heerst een cultuur van vertrouwen.  

1.9 Leraren en overige medewerkers kunnen omgaan met verantwoordelijkheid 
en het aangeven van grenzen.  

1.10 Leraren en overige medewerkers komen de afspraken na. 

1.11 De brede algemene vorming van leerlingen is richtinggevend.  

1.12 Het onderwijs wordt gegeven in een lerende organisatie waar leerlingen en 
leerkrachten zich kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden. 

 

 
 
 

Sinds dit schooljaar werken we samen met de kinderopvang en de andere school 
aan kindcentrum brede afspraken rondom gedrag. Dit hebben we samen met 
YORNEO en vroeg erbij ontwikkeld. We wilden dit breder trekken omdat we 
merkten dat kinderen behoefte hadden aan eenduidigheid. Op deze manier maakt 
het niet meer uit wie de afspraak herhaald. De werkwijze van de kindcentrum 
brede gedragsafspraken passen bij PBS (de Pieter van Thuyl) en ‘Werken aan wat 
werkt’ (de Vaart). In beide gevallen maken we de gedragsverwachtingen duidelijk 
en belonen het positieve gedrag. 
 
In onze teamvergaderingen wordt om en om genotuleerd in een actie- en 
besluitenlijst. Deze afspraken komen we na hierdoor voelen we ons 
verantwoordelijk voor onze school en kunnen we elkaar hierop aanspreken.  
Ook gebruiken we de vergadering om onze kennis en expertise aan elkaar binnen 
de school, maar ook binnen onze stichting CKC Drenthe te tonen. 
 
Tevreden over:  
- collegialiteit 
- inzet en gebruik van elkaars kwaliteiten en talenten. 
 
Ontwikkelpunt: 
- inzet van de gedragsregels verder invoeren/toepassen. 
 

 
 
 

 

Dit hebben wij ook zo waargenomen. Wij willen jullie adviseren om vanuit een visie 

op keuzevrijheid en keuzewerk een doordacht plan voor de uitvoering van het 
keuzewerk in de praktijk te realiseren. De uitwerking is nu nog per groep 
verschillend, waarbij een doorgaande lijn mist.  
 

 
  

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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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. 
 

 
 
 

We werken op de Vaart met de doelenposter waarop kinderen zelf aan kunnen 
geven in hoeverre ze het doel beheersen. Op deze manier is de leerling zelf 
betrokken bij de leerdoelen en actief betrokken bij het leerproces. 
Naast de doelenposter zijn we ook aan het ontdekken hoe we aan eigen andere 
doelen kunnen werken (niet persé schoolse vaardigheden) dit doen we vanaf 
groep 1. 
Ook het keuzewerk is een wekelijks terugkerend iets waarbij kinderen zelfstandig 
een leerdoel kunnen kiezen en de stappen van het keuzewerk kunnen doorlopen. 
Door het werken met een doelenposter, keuzewerk en zelfbedachte doelen zijn 
kinderen eigenaar van hun eigen leerproces en hierdoor ook gemotiveerder om 
hun leerdoel te bereiken. 
Naast het keuzewerk hebben we vanaf groep 3 op maandagmiddag kunstzinnige 
oriëntatie. We proberen een aantal keren per jaar deze ‘crea’ middag grootser op 
te zetten waarbij we de kinderen laten kiezen uit 5 verschillende werkvormen 
(bijvoorbeeld kleien, verven, naaien, stopmotion, en zagen en timmeren). Hierbij is 
de hulp nodig een aantal ouders en grootouders.  
 
Vanaf groep 1 werken we met een ketting als uitgestelde aandacht teken. Vanaf 
groep 3/4 hangt er kaart op het bord voor de uitgestelde aandacht. En in de 
groepen 5 t/m 8 wil men graag een groot uitgestelde aandachtsblok gaan 
gebruiken. Als de leerkracht de ketting om heeft of het teken van uitgestelde 
aandacht op het bord hangt dan weet de leerling dat ze de leerkracht op dat 
moment niet kunnen storen. Vanaf groep 3 werken we met een vragenblokje, op 
deze manier zien kinderen welke leerlingen ze kunnen/willen helpen en is het voor 
de leerkracht zichtbaar welke leerling een vraag heeft. 
De kinderen kijken het werk dagelijks zoveel mogelijk na en leggen het 
(nagekeken) werk in een van de drie inleverbakken op de afgesproken plek.   
Groen - Ik heb mijn werk goed gemaakt. Goed gevoel over werk.  
Oranje - Goed gemaakt, maar kan nog wat extra uitleg gebruiken. Geen goed 
gevoel.   
Rood – Ik heb extra hulp nodig. Ik heb veel fouten gemaakt  
We werken ook met corrigerend materiaal zoals rekentuin en taalzee. 
 

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Tevreden over: 
- Initiatief ligt zoveel mogelijk bij de leerling om een leerdoel te halen. 
- de werkwijze zelfstandig werken, eigen werkplek zoeken en uitgestelde aandacht. 
 
Ontwikkelpunt: 
- Onderzoeken welke teken van uitgestelde aandacht in groep 5 t/m 8 door middel 
van een groot vragenblokje of iets anders zoals een grote kaart ophangen 
 
 

 
 
 

Het gebouw is zo ingericht dat het voor de leerlingen heel gemakkelijk is om 
zelfstandig te kunnen zijn. Hier kunnen de leerlingen ook goed mee omgaan. Wat 
betreft de effectiviteit en inzet van de middelen hebben wij waargenomen dat ze 
niet altijd worden ingezet of dat kinderen niet altijd goed kunnen benoemen 
waarom deze middelen er zijn en hoe het toegepast moet worden.  
 

 
 

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. 

 

 
 
 

Leerkrachten maken een weekplanning. We werken met een vaste dagplanning en 
binnen deze dagplanning zijn er momenten van vrije keuze, van werkplek en 
activiteit voor de leerlingen duidelijk. We hebben de verschillende instructies 
aangeven op het whiteboard en op de taakbrief. Door deze werkwijze bieden we 
leerlingen duidelijkheid, structuur en zijn we voorspelbaar.  
Voordat het taakuur begint heeft de leerling in groep 3 tijd om de taak in te 
plannen. De kinderen van de midden/bovenbouw doen dit op maandag en bekijken 
’s morgens hoe de planning van de dag is. Zij bepalen zelf wanneer ze een 
bepaalde taak maken en houden daarbij rekening met de instructiemomenten. 
Het kan dus zijn dat er een leerling is die het leerdoel van de les al beheerst en 
dus gelijk begint met de rekentaak. Terwijl een andere leerling meedoet met de 
rekeninstructie en weer een andere leerling verlengde instructie krijgt. Elke leerling 
werkt zoveel mogelijk op zijn of haar eigen niveau. Hierbij begeleidt de leerkracht 
waar nodig. 
De lokalen zijn zo ingericht dat de leerlingen zelfstandig de materialen kunnen 
pakken. Dit is zichtbaar in groep 1 t/m 8. Ook kunnen kinderen in drie groepen zelf 
bepalen waar zij die dag gaan zitten. Er zijn geen vaste plekken. Kinderen worden 
gestimuleerd om te bedenken naast of met wie zij goed kunnen samenwerken. De 
leerkracht helpt hierbij en indien nodig is er sturing van de leerkracht. 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Op deze manier geven we leerlingen alle ruimte om zelfstandig te werken en 
geven wij hen het vertrouwen. 
 
Kinderen kunnen door middel van keuzewerk ook werken aan een eigen leerdoel. 
Hierbij leren kinderen maar ook de leerkracht om een onderzoekende houding aan 
te nemen. Op deze manier is het voor kinderen mogelijk om hun eigen talent te 
ontwikkelen.  
 
Tevreden over:  
- weekplanning, dagplanning en taakbrief 
- zelf bedenken waar je gaat zitten 
 
 
Ontwikkelpunt: 
- Tijd creëren voor kind gesprekken bij bijvoorbeeld het keuzewerk. 
- in alle groepen zelf een werkplek/zitplaats kunnen kiezen 
 

 
 
 
 

Leerkrachten op de Vaart hebben een stimulerende houding om leerlingen 
initiatieven te laten nemen en te kunnen tonen. Ook bieden zij tijd aan leerlingen 
om zelfstandig te kunnen werken. Wij denken dat het creëren van ruimte en 
randvoorwaarden om talenten te laten zien meer uitgebouwd kan worden in 
bijvoorbeeld keuzewerk.  
 
Wij denken ook dat het heel belangrijk is om afspraken te maken over de 
kindgesprekken. Door hier een doorgaande lijn in te hebben en na te denken over 
de visie-belang-kennis-middelen en plan zal dit zeker effect hebben.  
 
De randvoorwaarden (taakgerichte werksfeer, organisatie, opdrachten/taken, 
materialen) die de leerlingen in staat stellen zelfstandig te kunnen werken kunnen 
door hier als team kritisch naar te kijken effectiever en efficiënter ingezet worden. 
 

 
 
 

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.  

 

 
 
 

CKC de Vaart werkt aan een professionele cultuur doordat er ruimte wordt 
geboden voor professionalisering; opleiding PCM, EDI (Expliciete directe 
instructie), faalangst reductie training, gepersonaliseerd leren, reken coördinator, 
taal-lees coördinator, cultuur coördinator enz. 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Het team van de Vaart is een enthousiast en betrokken team, zijn doen hun werk 
met plezier en voelen zich verantwoordelijk voor hun taken binnen de school. 
Binnen het team helpen wij elkaar, versterken wij elkaar en durven wij elkaar van 
feedback te voorzien. Ook delen wij onze kennis en vaardigheden met elkaar, 
wanneer dat nodig is en tijdens vergaderingen. 
 
Jaarlijks vindt er een functioneringsgesprek (en 1x per 3 jaar een 
beoordelingsgesprek) plaats tussen de directie en de groepsleerkracht. Tijdens dit 
gesprek komen de kwaliteiten, de ontwikkelpunten en de professionalisering aan 
de orde. De leerkracht houdt zijn eigen ontwikkeling bij in het digitale programma 
C007.  
 
De afgelopen jaren zijn er door leerkrachten initiatieven gedaan om andere 
werkwijze te ontwikkelen. Bijvoorbeeld het veranderen van de zitplaatsen in de 
groep. (5/6) Kinderen mogen zelf kiezen waar ze zitten en hebben geen vaste 
zitplaatsen. Tijdens taakuur kunnen kinderen ook in de groep voor verschillende 
werkplekken kiezen; instructietafel, stilwerkplek, samenwerkplek of op het 
leerplein. 
Ook is er door leerkrachten ander goede ontwikkelingen in gang gezet, 
bijvoorbeeld de nakijkbakken waarbij je ook gelijk kunt reflecteren op het behalen 
van je leerdoel (of het maken van je werk). 
 
Tevreden over: 
- Initiatieven en professionalisering van de leerkrachten. 
- verantwoordelijkheidsgevoel voor onze school 
 
Ontwikkelpunten: 
- Inzet van C007 nog beter gebruiken/inzetten 
 
 

 
 
 

De leerkrachten krijgen de gelegenheid om zelf initiatieven te ontplooien, waarbij 
ze ook hun talenten, hobby’s en interesses in kunnen zetten. Er is al eerder 
teruggegeven dat ook dergelijke initiatieven van leerkrachten met elkaar, maar ook 
met kinderen moeten worden besproken. Waarom doen we dit zo? Kinderen 
dienen meegenomen te worden. Dat draagt ook bij aan initiatieven als olievlek over 
de school te laten uitvloeien.  

 
 
 
 
 
 

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. 

 

bevindingen visitatieteam 

3. Samenwerking  

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Op de Vaart hebben we allerlei verschillende vormen van samenwerken; 
tutorlezen, maatjes, coöperatieve werkvormen tijdens lessen/instructies. Ook 
kunnen kinderen ervoor kiezen om samen met iemand aan een taak te werken op 
de samenwerkplekken. Op de taakbrief kunnen kinderen zien welke les zij samen 
kunnen maken de S staat voor eigen keuze met wie je gaat samen werken en de 
M voor met je maatjes samen werken. 
We hebben een doorgaande lijn in het werken met een maatje. Vanaf groep 1 
wordt hiermee gestart, bijvoorbeeld naast de leerkracht mogen zitten (groep1/2), 
de tassen mogen uitdelen, samen in de rij lopen etc. 
 
Ook voor de coöperatieve werkvormen is een doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 
groep 8. Deze werkvormen zijn zichtbaar in de groepen op het groene Daltonbord. 
 
Het contact tussen de meeste leerlingen soepel verloopt. Ze vragen hulp aan 
elkaar en aan leerkrachten, dit bevordert een goed en fijn pedagogisch klimaat. 
Erg mooi om te zien hoe betrokken en verantwoordelijk oudere kinderen zijn 
wanneer zij een jonger kind mogen begeleiden. Ook de gedragsafspraken van het 
gehele kindcentrum helpen kinderen om vriendelijk en respectvol met elkaar om te 
gaan. 
 
Sinds dit schooljaar volgen een aantal kinderen ook instructies in andere groepen 
op hun eigen niveau. Hoewel dit groep overstijgend werken in het begin best even 
wennen was weten kinderen (en leerkrachten) nu niet beter. De leerkrachten 
hoeven hierdoor ook niet nog een derde of vierde instructie te geven en dit werkt 
ook weer werkdruk verlagend en verhoogd de kwaliteit van een instructie.  
 
Tevreden over: 
- Samenwerken met de leerkrachten en de leerlingen onderling. 
- Groep overstijgend werken 
 
Ontwikkelpunten: 
- we willen het groep overstijgend werken vasthouden en verder ontwikkelen zodat 
leerlingen instructie op niveau kunnen krijgen. (hierbij willen we de jaargroepen 
aanhouden) 
 

 
 
 

In de kern wordt er op de Vaart goed samengewerkt.  De school is ingericht op 
samenwerking, laat zien dat zij het belangrijk vindt en zo ervaren wij een cultuur 
van samenwerking.  
 
Zo wordt er gewerkt met  maatjes, wordt er groepsdoorbrekend gewerkt en worden 
er regelmatig samenwerkingsopdrachten aangeboden. Ook wordt er gewerkt met 
de coöperatieve werkvormen. Hier kan nog aan de bewustwording bij de leerlingen 
worden gewerkt.  
 

evaluatie school 
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Dit bijvoorbeeld door in stappen inzichtelijk te maken welke vaardigheden kinderen 
moeten hebben voor de betreffende werkvormen en welke stappen zij moeten 
nemen om de coöperatieve werkvorm  goed uit te voeren. Door deze processen 
met de kinderen te bespreken en dit inzichtelijk te maken kunnen de werkvromen 
op termijn effectiever en gemakkelijker ingezet worden. Ook kiezen leerlingen er 
door deze bewustwording soms voor om bepaalde werkvormen bijvoorbeeld ook 
bij vrije momenten en keuzewerk zelfstandig toe te passen.   
 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

De leerkracht heeft een belangrijke rol door het samenwerken te stimuleren. 
Kinderen elkaar te laten helpen en van elkaar te leren.  
 
Doordat we de coöperatieve werkvormen nu op het daltonbord hebben hangen is 
de leerkracht bewuster van de coöperatieve werkvormen en is ook zichtbaar welke 
vormen al zijn toegepast. Door het veel toe te passen in de groep worden de 
werkvormen steeds meer eigen. In elke groep is er een mapje met de uitwerking 
van de verschillende werkvormen. 
 
Naast de hoofdtaak van de leerkracht: verantwoordelijk zijn voor de eigen groep 
zijn er ook taken te verdelen binnen het team. Deze taken worden besproken in de 
teamvergaderingen en vaak samen met de ouderraad georganiseerd. Samen 
dragen wij de verantwoordelijkheid hierover en hierdoor creëren we gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
 
De gedragsverwachtingen/afspraken van het gehele kindcentrum helpt ons erbij 
om een veilig pedagogisch klimaat te realiseren waarbinnen kinderen en het team 
goed kan samenwerken. 
 
Tevreden over: 
- verantwoordelijkheden over eigen taken 
- (mede) verantwoordelijk voor elkaar 
- doorgaande lijn coöperatieve werkvormen (zichtbaar op het Daltonbord) 
 
Ontwikkelpunten: 
- verder invoeren en borgen gedragsverwachtingen. 
- taakbeleid wijzigen in werkdrukregeling vanuit de nieuwe CAO 
 

 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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We hebben de coöperatieve werkvormen waargenomen op het daltonbord. 
Hiermee hebben we echter nog niet de doorgaande lijn waargenomen en hebben 
de leerlingen dit ons onvoldoende terug kunnen geven. We hebben gemerkt dat 
het team daar waar mogelijk samenwerkt en krijgen terug dat nieuwe leerkrachten 
goed worden opgevangen en meegenomen in onder meer het stuk dalton van de 
school. Als kindcentrum zijnde zien we de samenwerking minder terug. Buiten het 
gezamenlijk vieren van een aantal feesten en de algehele gedragsafspraken. 
 

 
 
 

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.   
 

 
 
 

CKC de Vaart is een open christelijke school waar enthousiaste, betrokken en 
professionele leerkrachten werken en waar respectvol met elkaar wordt 
omgegaan. Normen en waarden vinden wij heel belangrijk en geven wij mee aan 
onze leerlingen.  
De ouderbetrokkenheid is erg groot, we hebben korte lijntjes met zowel ouders als 
extern betrokkenen. Ouders geven aan dat wij makkelijk te benaderen zijn en dat 
ook de sfeer tussen ouders, kinderen en het team erg prettig is. We zijn na de 
zomervakantie gestart met startgesprekken (verwachtingsgesprekken) met ouders 
en kinderen. Hierbij worden zowel ouders als hun zoon of dochter uitgenodigd voor 
een gesprek (vanaf groep 1). Ouders en kinderen hebben dit als heel positief 
ervaren, hierbij kunnen ouders aangeven wat zij denken wat hun kind nodig heeft 
om zich goed te ontwikkelen en of er nog bijzonderheden zijn. Ook kunnen ouders 
en hun kind zelf aangeven wanneer zij een vervolggesprek willen, na zes weken of 
in januari.  
Binnen de leerlingenraad hebben de kinderen een stem om mee te denken over 
zaken die belangrijk zijn voor alle kinderen van de school. 
 
Tevreden over:  
- sfeer in de school  
- ouderbetrokkenheid 
- leerlingenraad 
- start- en vervolggesprekken 
 
Ontwikkelpunten:  
- vervolgen start- en vervolggesprekken, iedereen moet hieraan wennen en men 
gaat nog veel uit van de werkwijze van voorgaande jaren (de 10 minuten 
gesprekken op 3 vaste momenten). 
 

bevindingen visitatieteam 
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De school beschikt over een enthousiaste leerlingenraad, die initiatieven neemt en 
daar ook de ruimte voor krijgt. Een mooi voorbeeld daarvan is het scheiden van 
afval. Wat betreft de startgesprekken gaven de ouders aan weinig verschil te 
ervaren met de wijze waarop gesprekken eerder werden gevoerd. Ook hier is het 
goed om de ouders hierover te informeren; waarom zijn we overgestapt op 
startgesprekken, wat houdt dat concreet in en wat zijn de verwachtingen daarbij 
naar de ouders? Het visitatieteam heeft de sfeer zoals ook de ouders deze 
beschrijven zelf ook zo ervaren. De kleinschaligheid van de school draagt bij aan 
de samenwerkcultuur, die er heerst.  

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Vanaf groep 1 leren kinderen zelfstandig te plannen middel het digikeuzebord en/of 
de takentoren met hierbij soms meer en soms minder begeleiding van de 
leerkracht. In groep 3 tot de kerst met een dagtaak, vanaf januari een halve 
dagtaak en bij de leerlingen van groep 4 streven we ernaar dat zij met een 
weektaak werken, hierbij heeft de leerkracht een begeleidende en sturende rol. 
De weektaak is een werkdocument van de kinderen, dit is te zien aan hoe er 
gepland en afgetekend (met kleur) wordt. Hierbij kijken we naar het (plan) niveau 
van de kinderen en passen daar de begeleiding op aan. 
Wanneer de kinderen hebben nagekeken reflecteren zij ook op het dagelijks 
gemaakte werk. Zij kiezen dan de inleverbak uit die het beste past bij hoe het 
werken ging of de leerdoelen ook behaald zijn en ze de opdrachten begrijpen. 
 
Voor reflectie gebruiken wij:  
- de weektaak  
- kind of groepsgesprekken 
- reflectiekaarten 
Dit kan individueel, in een groepje of klassikaal. 
 
Vanaf groep 3 werken we met de doelenposters vanuit de methoden. Hierop kan 
de leerling zelf aangeven in mate een doel beheerst wordt. Aan de hand van de 
doelenposters voeren we kindgesprekken en reflecteren we het proces na het 
behalen of niet behalen van de methode gebonden doelen.  
 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 

bevindingen visitatieteam 
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Tevreden over: 
- het plannen en reflecteren op de weektaak 
- werken met de doelenposters/doelenstroken 
- inleveren in de nakijkbakken 
 
Ontwikkelpunten: 
- tijd creëren voor reflectiegesprekken met kinderen. 
- vervolgen inleverbakken 
 
 

 
 
 

Er is een aanzet gedaan tot zinvolle reflectie. Reflectie is zinvol als een kind 
gemotiveerd is om na te denken over ervaringen van betekenis en hier op terug te 
blikken. Het is dus belangrijk het onderwijs zo in te richten dat kinderen zich hiertoe 
gemotiveerd voelen. Wij denken dat kindgesprekken met de juiste inzet heel zinvol 
kunnen zijn. Zorg er goed voor dit ook effectief te laten zijn door de juiste vragen 

en een goede structuur en organisatie in een cyclus  bij bijvoorbeeld de 
persoonlijke leerdoelen en de kindgesprekken. 
 

 
 
 
 

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.  

 

 
 
 

De leerkracht heeft een belangrijke taak, hij/zij is de stimulerende factor voor 
leerlingen om te reflecteren. Dit doen leerkrachten door met kinderen te praten 
over:  
- de doelposters  
- werken met de taakbrief 
- werken aan het keuzewerk 
- werkhouding 
- gedrag 
 
Zo laten we kinderen nadenken over het proces en kunnen zij daarbij zichzelf en 
soms ook de ander feedback geven. 
De leerkracht noteert de opvallende zaken in het logboek en bedenkt welke 
vervolgstappen er nodig zijn om een doel toch te behalen en wanneer deze weer 
terug komen in de weekplanning. 
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Tijdens functioneringsgesprekken maar ook in dagelijkse gesprekken (collegiale 
consultatie) kan de leerkracht reflecteren. De leerkracht geeft in gesprekken aan 
het einde van de werkdag terug wat er is gebeurd en bedenkt dan wat ging er goed 
en wat zou ik een volgende keer anders doen en met welk doel/idee. 
In functioneringsgesprekken kijkt de leerkracht naar haar of zijn ontwikkeling in het 
afgelopen schooljaar, kijkt bewust naar processen en welke veranderen goed zijn. 
 
De teamleden houden elkaar over nieuwe ontwikkelingen op de hoogte. De dalton 
coördinator neemt nieuwe ideeën vanuit daltonnetwerken en regiobijeenkomsten 
mee en brengt dit tijdens de teamvergadering in. 
 
Tevreden over: 
-  de doelenposters 
-  Werken met de taakbrief 
-  het logboek 
-  reflectie gesprekken in het team 
 
Ontwikkelpunten: 
- nieuwe doelenposters ontwikkelen voor de nieuwe rekenmethode 
- collegiale consultatie 
- visie en organisatie kindgesprekken 
 

 
 
 

Het is belangrijk om voortdurend te blijven meten of de doelenposters het beoogde 
effect hebben. Dat is nu nog niet het geval.  

 
 
 

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. 
 

 
 
 
 

Door de twee studies die we als team hebben gedaan leren we samen over 
dezelfde onderwerpen. Maar wanneer een collega een studie volgt of bij een 
daltonbijeenkomst is geweest dan delen we deze kennis met elkaar in een 
teamvergadering. Ook biedt CKC-leerkrachten de mogelijkheden om deel te 
nemen aan CKC-cafés (1 avond) of CKC-Academy (3 tot 5 cursus momenten) over 
uiteenlopende onderwerpen. Zo kunnen leerkrachten zelf beslissen waar zij zich in 
verder willen verdiepen. 
Dalton staat als agendapunt op iedere teamvergadering, OR-vergadering en MR-
vergadering. Dit geeft weer mogelijkheden om weer allerlei daltonontwikkelingen te 
bespreken, en in te brengen door de dalton coördinator, leerkrachten en ouders. 
Ook is er regelmatig overleg tussen de CKC Daltonscholen in Midden-Drenthe en 
ook af en toe met andere daltonscholen. 
  

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Tevreden over: 
- samenwerking met andere daltonscholen 
- studie aanbod van CKC Drenthe 
 
Ontwikkelpunten: 
- Daltononderwerpen ook op de agenda van de leerlingenraad.  
 

 
 
 

Wij denken dat er nog meer winst kan worden geboekt door meer samen te 
werken met andere daltonscholen en actief deel te nemen aan daltonscholing en 
de netwerk/regiobijeenkomsten. 
 

 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

Op CKC de Vaart werken met gedifferentieerde taken met leerdoelen die passend 
zijn voor het niveau van de leerling. We passen het onderwijsaanbod aan, aan de 
behoefte van de leerling. Het kan dus zijn dat een leerling uit groep 7 met de 
instructie van groep 6 meedoet. Of dat een leerling bij de instructie van bepaalde 
doelen niet mee hoeft te doen. Ook kan het zijn dat een kind samen met de 
leerkracht de taken gaat inplannen. 
We verwachten dat efficiënt omgaan met leertijd een leerling uit groep 8 dit beter 
kan dan een leerling uit groep 3. Door de leerling de verantwoordelijkheid en 
vrijheid te geven om zijn eigen tijdsplanning te maken, zorgt dit ervoor dat hij of zij 
leert om effectief met de leertijd om te gaan. Ook de plek met wie en waarmee 
speelt hierbij een rol. Wanneer de dag anders loopt dan vooraf gepland daar kan 
een kind juist veel van leren. Hoe kwam het dat je planning niet lukte, wat zou je op 
een ander moment plannen en waarom? Dit is een leerproces. 
 
Tevreden over: 
- weektaak en instructie op maat 
- doelenposters waardoor leerling meer inzicht heeft op zijn/haar leerproces. 
 
Ontwikkelpunten: 
- onderzoeken hoe we nog meer leerlingen gemotiveerd aan het werk houden. 
 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 

bevindingen visitatieteam 

5. Effectiviteit / doelmatigheid  
 

evaluatie school 
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Wij vinden dat er nog meer vorm en organisatie in de cyclus moet om effectief en 
doelmatig te blijven. 
 
Door leerlingen inzicht te geven in de dag (onderbouw) of week (bovenbouw) met 
daarop instructiemomenten kunnen leerlingen hun taakwerk effectief plannen. 
Door niet alleen te werken met les/leerdoelen maar door ter bevordering van 
eigenaarschap hier ook de juiste denkvragen aan de kinderen over te stellen 
(vooraf-tijdens en na het werken) en leerlingen inzicht te geven in de keuzes die 
ze daarna mogen maken (wel/niet meedoen aan instructie, lesstof compacten en 
verrijken, samen oefenen of alleen werken etc. etc.) kunnen leerlingen beter zelf  
bepalen hoe zij effectief en efficiënt hun leerdoelen kunnen bereiken.  
 
Het is hierbij ook belangrijk om te kijken waar bij EDI flexibiliteit zit om leerlingen 
te laten kiezen om al vrij snel zelf verder te werken, langer mee te doen of ook 
voor de verlengde instructie te kiezen. Dit wordt nu nog veelal door de leerkracht 
bepaald.  
 
Ter bevordering van effectiviteit is niet de lesstof maar zijn de lesdoelen leidend.  
 
We zien mogelijkheden om de persoonlijke doelen te koppelen aan keuzevrijheid 
en keuzewerk. Hier is dan wel meer structuur nodig in de mogelijkheid van 
wanneer waar aan te werken. Ook is het dan belangrijk om de doelen te 
categoriseren en een splitsing te maken van bijvoorbeeld de persoonlijke doelen, 
de lesstof doelen, interessedoelen en sociaal emotionele doelen.   
 

 
 
 

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. 

 

 
 
 

Leerkrachten bespreken samen aan het begin van het schooljaar wat de 
schooldoelen zijn. Bijvoorbeeld extra aandacht voor gedrag, lezen of andere 
doelen. Ook wordt binnen het team kritisch gekeken naar het taakbeleid in verband 
met de werkdrukvermindering.  

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Ook moeten we kritisch blijven kijken aan welke activiteiten we wel of niet mee 
doen. En als we eraan meedoen hoe pakken we het aan zodat het niet te veel 
werk oplevert. Doordat we een klein team zijn blijven er alsnog veel taken om te 
verdelen. 
Ook maakt de leerkracht een POP waar in de persoonlijke ontwikkelpunten van de 
leerkracht worden vermeld. Deze worden besproken en geëvalueerd door de 
leerkracht in een functioneringsgesprek. 
We hebben als team dit jaar in gezet op het verbeteren van onze 
instructievaardigheden door de cursus EDI. We leren om effectievere instructies te 
geven met verschillende (actieve) werkvormen. Daarbij houden wij rekening met 
de niveauverschillen tussen kinderen door groep overstijgend instructie op maat te 
bieden.  
 
Doordat we de logboeken en de zorgroosters te gebruiken kunnen de leerkrachten 
nog bewuster en efficiënter met de lestijd omgaan. We kunnen op deze manier 
beter inspelen op de onderwijsbehoeften van leerlingen. Het afschaffen van 
groepsplannen is een goede stap geweest.  
 
De intern begeleider van de school zorgt dat er in ieder twee keer per jaar 
groepsbesprekingen zijn. Hierin worden zorgleerlingen besproken en is er ruimte 
voor vragen en ondersteuning voor de leerkracht. 
Daarnaast maakt de Intern begeleider de trendanalyse waarin de resultaten van de 
CITO-toetsen beschreven en geanalyseerd worden. Leerkrachten geven vooraf 
aan middels een schema hoe het kan dat sommige doelen wel/niet behaald zijn 
(conclusie) in een bepaalde groep en bedenken welke vervolgstappen nodig zijn.  
 
Tevreden over: 
- Logboeken, zorgroosters (DNA) 
- kritisch kijken naar wat doen we wel en wat niet (werkdrukvermindering) 
 
Ontwikkelingen: 
-  
 

 
 
 
 

Wij denken dat er effectiever en doelmatiger kan worden gewerkt door van te 
voren goed vast te stellen waarom jullie wat precies doen en vast te stellen wat het 
beoogde effect moet zijn. Vervolgens is het heel belangrijk om tijdens en na het 
uitvoeren van deze acties/activiteiten kritisch te kijken en bespreken of deze 
effecten ook echt zijn bereikt. Dit kan bijvoorbeeld geborgd worden door een 
daltonbeleidsplan. 
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5.11 Het onderwijs is door een efficiënte inrichting van tijd, ruimte en middelen 
doelmatig en gericht op het behalen van de noodzakelijke opbrengsten. 

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

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

 

 
 
 

CKC de Vaart is gehuisvest in een nieuw schoolgebouw (2013). We hebben de 
lokalen, het leerplein en overige ruimte ordelijk en overzichtelijk ingericht, zodat de 
leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. In de school is ook een bibliotheek 
waar kinderen wekelijks boeken kunnen lenen, er is in de keuken een 
techniekruimte met werkbanken en is ook ruimte voor voorstellingen. 
 
We houden ons daltonboek actueel en werken deze bij doordat is jaarlijks 
meerdere keren ter sprake komt. Hiervoor hanteren we een jaarplanning en is 
daardoor de doorgaande lijn gewaarborgd. 
 
Op onze school wordt de interne begeleider ingeschakeld om mee te kijken naar 
leerlingen die cognitief of sociaal emotioneel uitvallen. Samen kijken de leerkracht 
en de interne begeleider naar oplossingen en mogelijkheden. In overleg met 
ouders en eventueel een lid van het expertise team wordt er naar een passende 
oplossing gezocht en geboden. Daarnaast is het werken met een datamuur, 
zorgrooster, de logboeken, week- en jaarplanning van groot belang. 
 
Tevreden over: 
- werken met de jaarplanning, datamuur, logboeken, weekplanning 
 
Ontwikkelpunt: 
- verder met zorgroosters invoeren 
- onderzoeken hoe we het HGW aan gedrag kunnen noteren 
 

 
 
 

 
Door meer samenhang aan te brengen in jullie onderwijskundige aanpak zal er 
effectiever gewerkt kunnen worden. Ook denken wij dat het van groot belang is om 
focus aan te brengen in wat jullie als team willen aanpakken of ontwikkelen. Door 
de juiste dingen uit te voeren en pas als jullie echt tevreden zijn met het volgende 
verder te gaan zal alles meer in de organisatie worden geïmplementeerd en 
ingebed.  
 

 
  

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

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

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

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

6.4 De school heeft daltonscholing in het scholingsplan opgenomen. 

6.5 De school benut de daltonmogelijkheden van het gebouw.  

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

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

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

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

6.10 Het schoolbestuur ondersteunt de school in haar daltonontwikkeling. 
 

 
 
 

De ontwikkelingen die we wilden maken zijn allemaal in een tijdspad weggezet. De 
uiteindelijke afspraken staan in het daltonboek. Dalton en het daltonboek komt 
jaarlijks terug op de vergadering om onze nieuwe ontwikkelingen erin bij te werken. 
Zo houden we ons daltonboek up to date. 
 
In ons team hebben we een dalton coördinator en een leerkracht. Deze commissie 
zorgt voor input en inhoud wat betreft het daltononderwijs op onderwijsinhoudelijke 
teamvergaderingen. Samen met de directie maken zij aan het begin van het 
schooljaar een vergaderplanning waarop in ieder geval alle kernwaarden aan bod 
komen. 
 
We houden onze ouders en andere belangstellende op de hoogte middels de 
nieuwsbrief. Ook helpen en begeleiden ouders activiteiten in de school. 
Leerkrachten en directie schrijven regelmatig een tekst over de 
daltonkernwaarden. Via de website, facebook, twitter en de kindcentrumgids 
worden ouders ook op de hoogte gehouden van Dalton of daltonontwikkelingen. 
 
Daarnaast organiseren wij jaarlijks twee open dagen waarin het daltononderwijs 
ook aan bod komt. 
 
Per schooljaar hebben we een aantal studiedagen die we ook invullen met het 
daltononderwijs. 
Verder sluiten we aan bij de regionetwerken en gaan (wanneer het onderwerp ook 
bij ons speelt) ook naar de daltonbijeenkomsten in Amersfoort. 
 

Borging als voorwaarde 
 

evaluatie school 

Indicatoren op schoolniveau 
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Tevreden over: 
-de betrokkenheid van ouders in ons daltononderwijs 
- de betrokken houding binnen ons team 
 
Ontwikkelpunten: 
- vervolgen van de ouderbetrokkenheid in de school 
 

 
 
 

 

Er is een werkgroep Dalton op de school, een Dalton coördinator en het is duidelijk 
zichtbaar gebleken dat Dalton breed gedragen wordt en iedereen gemotiveerd is 
om na een roerige periode meer doorgaande lijnen te willen ontwikkelen en te 
borgen. Wij zien jullie Dalton werkboek als stip aan de horizon. Blijf in het dagelijks 
handelen goed kijken of iedereen ook de kinderen weten wat de bedoeling is en 
blijf zo het grote geheel bewaken.  
 

 
 
 
 
 

We hebben de afgelopen jaren te maken gehad met veel wisselingen in het team, 
door ziekteverlof en zwangerschapsverloven. Van de vijf collega’s waren er drie en 
momenteel nog twee met verlof. Dit heeft een grote impact gehad op ons team. 
Impact op de doorgaande daltonlijn maar ook op de dagelijkse werkwijze. 
Ondanks dat zijn we als team de afgelopen jaren hard en enthousiast aan de slag 
gegaan op alles voor iedereen op te frissen en weer op te pakken.  
Om afspraken die niet in het daltonboek staan ook voor nieuwe teamleden 
makkelijk inzichtelijk te maken en te borgen zijn we nu ‘het handboek team de 
Vaart’ aan het ontwikkelen. 
 

 
 
 
 

De leerlingenraad bestaat uit een groep enthousiaste kinderen. 
De activiteiten van de leerlingenraad bestaat uit o.a. vertegenwoordiger, 
klassenvergaderingen, ideeën uitwisselen en tot actie komen. 
De leerlingeraad heeft ervoor gezorgd dat er in elke klas, een groot papier hangt, 
waar ideeën kunnen worden opgeschreven. Door op deze manier te werken wordt 
er samenhorigheid gecreëerd.  
 
De leerlingenraad is momenteel bezig met afvalscheiding. Ze hebben geregeld dat 
afval gescheiden wordt door de aanschaf van verschillende bakken en tevens dat 
het afval gescheiden wordt opgehaald. Hier zijn ze trots op. 
 

bevindingen visitatieteam 

Uit de gesprekken met leerlingen 

Overige opmerkingen school 
 (nog niet in zelfevaluatie opgenomen, maar wel relevant) 
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Leerlingen van de leerlingenraad kunnen omschrijven wat dalton inhoudt en wat ze 
doen in de klassen. Ze geven aan dat er veel samenwerking plaats vindt, maar dat 
dit nog niet bekend is onder coöperatieve werkvormen. Leerkracht bepaalt wanneer 
er samenwerkingsvormen plaatsvinden.  
Tevens geven ze aan dat het erg fijn te vinden dat ze zelf hun eigen werkplek 
mogen kiezen, dit geeft vrijheid. Leerlingen vertellen dat ze aan hun eigen doelen 
mogen werken, maar dat ze vaak toch voor de spelletjes kiezen i.p.v. doelgericht 
werken. 
 
Ze geven aan dat ze het erg fijn en leuk vinden op deze school. Er wordt benoemd  
dat de school veel over heeft voor de leerlingen en dat er genoeg wordt 
georganiseerd.  
 

 
 
 

Personeel geeft aan dat ze als eerste ontwikkeling graag zien dat kinderen meer 
zelfreflectie gaan toepassen( verdiepingsslag, meer handen en voeten geven aan 
reflectie, voor-tijdens-na reflecteren).  
 
Ze zijn zich er van bewust dat er ontzettend veel wisselingen zijn geweest, maar dat 
ze ontzettend enthousiast blijven over dalton.  
 
Ze zijn zich ook bewust van het feit van wat er nu staat, dat het nog niet af is. Het 
personeel vindt het erg prettig dat de lijntjes onderling kort zijn, zodat er veel 
momenten zijn om te overleggen.  
 
Door nieuwe onderdelen/methodes etc. in te voeren is er soms te weinig tijd 
geweest voor dalton, maar ieder heeft op zijn eigen manier daar wel invulling aan 
kunnen geven. Het keuzewerkblad bijvoorbeeld behandelt een periode van 8 weken; 
dit wordt ingevuld d.m.v. thema’s of door eigen invulling van de leerlingen. Ook dit 
kan nog verder worden uitgewerkt.  
 
Belangrijkste punten voor de aankomende jaren zijn: kennis, tijd en stabiliteit. 
 
Personeel straalt veel trots en plezier uit. Dat vinden ze erg belangrijk. 
 

 
 
 

De directeur en daco zijn tevreden over de afgelopen periode. Er zijn veel 
wisselingen geweest waardoor het niet altijd even makkelijk ging. Ze zijn daarom 
erg blij met het team. Er is veel enthousiasme en gevoel voor de school. 
Daltonhandboek wordt gezien als stip op de horizon, erg belangrijk om er voor te 
zorgen wat het doel van een daltonhandboek uiteindelijk is. Door het samen te 
schrijven leeft het binnen het team ook meer. De kernwaarden zijn met elkaar 
besproken. 
 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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Gesprek vindt plaats met 4 ouders, elke ouder vervult binnen de school een taak ( 
MR en OR). Vooraf geeft de voorzitter nog aan wat het doel van dit gesprek is.  
 
Ouders hebben bewust gekozen voor het christelijke onderwijs of door goede 
ervaringen die ze hebben gehoord en de sfeer die er rond hangt.  
Ouders geven vaak tijdens het gesprek aan dat er een hele fijne sfeer hangt, zowel 
bij de leerkrachten als leerlingen. Iedereen hoort erbij! 
Contact met school verloopt goed, allen zijn zeer makkelijk benaderbaar. 
Directeur is tevens zichtbaar, wat erg positief wordt ervaren door ouders. 
 
Met betrekking tot dalton zien en ervaren ouders zeker de kernpijlers. Het stukje 
zelfstandigheid is zeker te zien in de thuissituatie. 
Er hangt een natuurlijke sfeer van samenwerken, met mooie ontwikkelingen zoals 
het tutor lezen. 
  
Ouders zien op de taakbrief dat er gereflecteerd wordt aan de hand van smileys. 
 
Als verbeterpunten en wensen voor de school gaven de ouders het volgende aan: 
Ouders zien graag dat de school meer leerlingen krijgt, ook voor de toekomst.  
Omdat de school klein is ( 59 leerlingen) zijn ouders bang dat het een school wordt 
met alleen maar zorgleerlingen.  
 
Ouders zijn zeer tevreden. Door de kleine school voelt het als ‘ons kent ons’ 
 

 
  

De daco beseft heel goed dat er meer verdieping moet komen in de daltonpijlers en 
dat daar de focus moet komen te liggen. 
 
Er wordt aangegeven dat er regelmatig gesprekken en overleggen plaatsvinden met 
het team. Dit wordt als zeer prettig ervaren. 
 
Directeur geeft aan dat het visitatieverslag is geschreven door directeur zelf, 
waarbij de informatie is gehaald uit de notulen van bijeenkomsten en 
teamoverleggen. Daarna heeft het een aantal keer het team gepasseerd. Op deze 
wijze werd onder meer duidelijk dat een aantal zaken wat verwaterd waren en niet 
geborgd, maar werd voor de nieuwe collega’s ook het waarom van bijvoorbeeld 
afspraken helder. 
De keuze van ouders voor de school berust in een aantal gevallen op een bewuste 
voor Dalton. Op de vraag waar de school over twee jaar wil staan wordt het 
groepsdoorbrekend werken genoemd of, zoals in eigen woorden: “de muren naar 
beneden”, waarbij er meer wordt gewerkt met experts binnen de school. 

Uit de gesprekken met ouders 
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naam bestuurslid: Jacqueline Mulder 

 
Bestuurslid geeft aan dat ze deze school nu een jaar kent. De directeur pakt veel 
aan binnen deze school, zowel voor dalton als het onderwijs. De manier waarop er 
gecommuniceerd wordt is erg goed. De directeur is erg sterk in communicatie en 
verbinden. Daar is een grote vooruitgang in gemaakt voor De Vaart.  
Afgelopen jaren veel ziekte en vervanging binnen het team, vandaar minder kunnen 
uitvoeren.  
Afgelopen jaren is er ook veel spanning geweest omdat er onvoldoende is 
gescoord op IEP-toets . Zelfsturing is daarom ook meer naar leerkracht-gestuurd 
gegaan.   
Toekomst school:  
Zolang het bestuur een kleine school in stand kunnen houden, doen ze dat, ook in 
overleg met ouders. Daarom wordt er goed gekeken naar onderwijskwaliteit.  
Grote doel voor de aankomende jaren is de school overeind houden. 
Het bestuur streeft naar een Kindcentrum, doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar, daar 
zijn ze volop mee in ontwikkeling.  
 
Voor de toekomst is er nog niet gesproken met de andere basisschool, bestuur ziet 
hier wel zeker mogelijkheden in.  
Bestuur geeft wel aan dat de mening van ouders daarin ook erg belangrijk is, 
ouders hebben misschien wel voor een bepaalde school gekozen.  
Samenwerking moet uitblijken in de toekomst. 
 

 
 
 
 
 

  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 

  

Uit de gesprekken met het bestuur 

beoordeling 
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 Advies Criteria 

 Licentie verlenen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde. 

 Over twee jaar versnelde visitatie 
voor licentieverlening 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden 

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

x Licentie voor vijf jaar verlengen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie + borging 

 Over twee jaar versnelde visitatie  
(bij de vijfjaarlijkse visitatie) 

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

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

 
 
 
 
 

Aanbeveling Omschrijving 

Nr. Bepaal met het gehele team in doorgaande lijn hoe je kinderen inzicht 
geeft in de week en de methodegebonden lesdoelen ter bevordering van 
eigenaarschap. Hierbij weet dan iedereen welke vragen er vooraf, tijdens 
en na het werk gesteld moeten worden zodat de kinderen weten welke 
keuzes ze kunnen en mogen maken om zo snel mogelijk de doelen te 
bereiken.  

Nr. Zorg ervoor dat de daltonkennis in het team bij iedereen aanwezig is door 
kennis te delen en halen bij buurscholen, de regio en scholing. 

Nr. Zorg voor een heel duidelijke focus in aanpak van onderwijsontwikkeling 
en neem hier de leerlingen en ouders bewust in mee.  

Nr.  
 

Nr.  
 

 
 
 

 
We zijn ontvangen door een fijn en spontaan team op school met een superfijne 
sfeer en heel betrokken en leuke kinderen.  
De ouders, de leerkrachten en de kinderen benoemen het samenwerken allemaal 
als een mooie kracht van de school. Het gebouw en de inrichting van het gebouw 
was mooi en doordacht gedaan en Dalton komt in dit gebouw goed tot zijn recht.  
 

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

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

 

slotopmerkingen 
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De school heeft veel op haar bordje gehad en heeft baat bij tijd en stabiliteit om 
initiatieven in focus en structuur zo krachtig neer te zetten dat het effectief kan 
zijn.   
 
We vinden het heel belangrijk dat het team kritisch nadenkt over de genomen 
initiatieven en het beoogede effect. Waarom doen jullie de dingen zoals jullie doen 
en heeft dit ook het beoogde effect?   
 
Diezelfde vraag mogen en moeten leerlingen zich bij het leren ook kunnen stellen. 
Daar kan het team en kunnen leerlingen hun keuzes dan op baseren. 
 
Ook is het belangrijk om ouders in dit proces en bij deze schoolontwikkeling mee 
te nemen. Waarom doen jullie bepaalde zaken en wat willen jullie daar mee 
bereiken? 
 
De aanbevelingen en de kernwaarden waren volgens de waarneming van de 
visitatie allemaal “net” voldoende.  We hebben ook gezien, gehoord en gelezen dat 
de school een roerige periode heeft meegemaakt. Daarom denken we dat de 
school erbij gebaat is om in rust en over een langere periode gekeken de tijd heeft 
om de ingezette initiatieven goed te borgen.  
 
Op de Vaart werken mensen met een daltonhart en zijn ze heel gemotiveerd om 
daltonontwikkeling door te zetten. Daar mag de school trots op zijn.  
 
We vragen ons nog wel af hoe het precies zit met de naamvoering van 
daltonkindcentrum de Vaart.  Kindcentrum de Vaart is nu nog geen 
daltonkindcentrum maar een kindcentrum met een daltonschool. Wij denken dat 
het goed is om met de Nederlandse Daltonvereniging te overleggen hoe hier 
zorgvuldig mee omgegaan kan worden.  
 
Wij wensen de school veel succes met al haar ontwikkelingen!   
 

 
 
 
 
 
 

naam handtekening datum 
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We hebben het bezoek van het visitatie team als inspirerend ervaren. De manier van 
communiceren was  prettig. We hebben veel geleerd. De bevindingen zijn realistisch en 
daar waar er opmerkingen waren van de kant van het team was daar ruimte voor. Er was 
een sfeer van halen en brengen. Er was aandacht voor iedereen. De gesprekken zijn als 
open en eerlijke ervaren. 
 

 

 

 
 

aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Bepaal met het gehele team in doorgaande lijn hoe je kinderen 
inzicht geeft in de week en de methode gebonden lesdoelen ter 
bevordering van eigenaarschap. Hierbij weet dan iedereen welke 
vragen er vooraf, tijdens en na het werk gesteld moeten worden 
zodat de kinderen weten welke keuzes ze kunnen en mogen 
maken om zo snel mogelijk de doelen te bereiken. 

actie De doelen vanuit de methode worden op een praktische manier 
zichtbaar gemaakt voor de leerlingen. Door hierover met de 
leerlingen in gesprek te gaan en telkens te benoemen wat het doel 
is, wat er wordt verwacht en hoe je ergens aan werkt willen we dit 
inslijpen bij leerkrachten en daardoor bij de leerlingen. Voor de 
leerkrachten wordt dit doel in het beleidsplan opgenomen en op 
een vergelijkbare manier zichtbaar gemaakt. Dit zodat de 
leerkrachten hetzelfde ervaren als de leerlingen. 
Hulpmiddelen kunnen zijn een digitale taakbrief, weekplanning op 
het bord of week en dagplanning. Een stappenplan reflecteren 
waarbij je reflecteert voor, tijdens en na een taak. Dit kan met 
standaard of met voorbeeldvragen. Er wordt begonnen met de 
methodedoelen. Als dit is eigen gemaakt wordt dit geborgd en 
wordt er gekeken naar de eigen doelen van de leerlingen. 

uitvoerenden team 

tijdvak Juni 2019 – juni 2020. Dan wordt geëvalueerd en gekeken  
naar het vervolg. 

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting  
 
 

aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Zorg ervoor dat de daltonkennis in het team bij iedereen aanwezig 
is door kennis te delen en halen bij buurscholen, de regio en 
scholing. 

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

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  
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actie In het team zijn 4 leerkrachten met een Daltonlicentie. In 2019-
2020 volgt de nieuwe leerkracht de cursus voor leerkracht 
Daltononderwijs. 
De Daltonregio middagen worden in de jaarplanning ingepland en 
minimaal door de Daltoncoordinator bijgewoond. 
De Daltonregiodag in 2020 (woensdag 18 maart) komt als 
studiedag op de agenda. 
Een van de studiedagen wordt een bezoek aan een andere 
Daltonschool.  
Dalton is een structureel agendapunt bij de OR en de MR. Dit 
wordt meegenomen door de leerkrachtgeleding van de OR en de 
MR. Ook bij de leerlingenraad zal Dalton op de agenda staan. 
Op de teamvergaderingen zullen de Daltonpijlers terugkomen. Elk 
jaar zullen alle pijlers aan bod komen. 
Als er nieuwe collega’s komen krijgen deze het Daltonboek om zo 
alvast kennis te maken met de dagelijkse gang van zaken.  

uitvoerenden Team, ouders, leerlingen 

tijdvak 2019-2022 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Scholing leerkracht Daltononderwijs. 

toelichting Door niet alleen kennis uit eigen school te halen, maar ook op 
andere plekken te kijken, wordt er inspiratie opgedaan om het 
Daltononderwijs op De Vaart in ontwikkeling te houden. Door 
samen over Dalton te praten en regelmatig te kijken hoe de stand 
van zaken is blijft Dalton levend en kunnen de pijlers dieper in de 
school verankerd worden. 

 
 

aanbeveling 3. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Zorg voor een heel duidelijke focus in aanpak van 
onderwijsontwikkeling en neem hier de leerlingen en ouders 
bewust in mee. 

actie In 2019 wordt de herziene schoolvisie en het nieuwe schoolplan 
geïntroduceerd. Hierin wordt het Daltononderwijs meegenomen. Dit 
wordt puntsgewijs aangepakt. Vernieuwingen zullen stapsgewijs 
ingevoerd worden. Hierbij hoort een regelmatige evaluatie en 
bijstelling. Vernieuwingen zullen geborgd worden en daar waar 
nodig is zullen aanpassingen in het Daltonboek volgen. We willen 
blijven reflecteren op het onderwijs. 
Daarnaast is het belangrijk dat we een PR lijn opzetten: hoe 
kunnen we meer ruchtbaarheid geven aan ons Daltononderwijs en 
de kennis over de pijlers meer verspreiden zodat dit geademd 
wordt in de school en in de omgeving daarvan. 

uitvoerenden Team, leerlingenraad, OR, MR 

tijdvak Februari 2020-2022 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Leerlingenraad op bezoek bij andere leerlingenraad? Op 
bezoek bij vergelijkbare Daltonschool 

toelichting  
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aanbeveling 4. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

 

actie  

uitvoerenden  

tijdvak  

scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting  
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