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niet van toepassing bij  1

e
 licentieaanvraag 

 
 
 

We zien gedifferentieerde werkvormen in de praktijk maar niet op de weektaak, m.a.w. 
breid differentiatie ook uit op de weektaak. 
 
 
 

In het schooljaar 2013-2014 is de school van 2 vestigingen naar 1 vestiging gegaan. Dit heeft 
invloed gehad op de aanbeveling. De school heeft de weektaakformulieren in de eerste 
periode niet aangepast. In de 2e helft van het schooljaar zijn de weektaakformulieren in  
de bouwvergaderingen besproken en op elkaar afgestemd. In het huidige schooljaar is er 
vanuit de praktijk input om de doorgaande lijn op te stellen. In juni 2015 zal het borgings-
document weektaakformulieren worden opgesteld. Op dit moment is er leerkracht 
gestuurde differentiatie op de verwerkingsstof. In het schooljaar 2015-2016 zal de 
differentiatie in de te gebruiken taken gekoppeld gaan worden aan de te behalen doelen. 
Op dit moment zijn er ”proeftuintjes” op het gebied van de dubbele planning “leerkracht – 
leerling”. 
In de groepen 7 en 8 wordt er gedifferentieerde de verwerkingsmomenten van de leerstof. 
De leerling kan in de eigenplanning aangeven wanneer er aan een taak / doel wordt 
gewerkt. Doorgaande lijn opstellen en borging moet nog plaats vinden in de maand juni/juli 
2015. 
 
 
 

We hebben in het gebruik van de diverse werkvormen nog geen doorgaande lijn geconsta-
teerd. In sommige groepen wordt het +, ++, +++systeem gehanteerd. In andere groepen 
wordt er gedifferentieerd instructie gegeven. 
 
 
 

“Doe wat je zegt en zeg wat je doet”, dit is een kernwaarde van goed Daltononderwijs.  
Dus gebruik het stoplicht, pas je reflecties gekoppeld aan vooraf gestelde doelen toe en 
verbeter de kwaliteit van het portfolio. 
 
 
 

Het Daltonbeleidsplan is 1 op 1 overgenomen van de (opgeheven) vestiging de Eksterlaan. 
Dit heeft invloed op het eigenaar zijn van het plan. Schooljaar 2014-2015 is gebruikt om in 
de WBD-sessies (teambijeenkomsten van 20 a 30 min.) een nieuwe mind set te creëren. 
Aan de hand van de indicatoren is er op school – leerling en leerkrachtniveau aangegeven 
hoe de school vorm geeft aan de kernwaarden zelfstandigheid – samenwerken. De school  
is op dit moment bezig met de kernwaarde verantwoordelijkheid. 
 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 2. 
1. 

evaluatie school 
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De school heeft in het schooljaar 2013-2014, onder begeleiding van mevr. H. Drost, KPZ)  
de nieuwe visie en missie bepaald. Deze is overgenomen in het Daltonbeleidsplan. 
 
De school staat aan de vooravond van het nieuw op te stellen schoolplan voor de plan-
periode van 2015-2019. Dit betekent dat de ontwikkelingen van de afgelopen 2 jaar in de 
maand mei worden geëvalueerd en de ontwikkelpunten worden opgenomen in de jaar-
plannen.  
 
Bij het samenvoegen van de twee organisaties is de energie vooral gestoken in het inrichten 
van een pedagogisch en didactisch goed leerklimaat. Bij het inspectiebezoek van januari 
2015 is dit dan ook door de inspectie van het onderwijs opgevallen. Dit betekent wel dat  
de beleidsmatige kant nog niet volledig op orde is.  
Bij de visitatie hoopt de school dan ook feedback en input te krijgen op de te nemen 
stappen m.b.t. het gebied van de ingeslagen weg (WBD-sessies). 
 
De school heeft een jaar op de “overlevingsmodus” gestaan. Dit heeft invloed gehad op het 
samen tijd vrijmaken om over het in te richten onderwijs te praten. “Samen” is het sleutel-
woord voor de aankomende periode. Het handelen zit op dit moment nog te veel in de 
eigen groep en eigen bouw. Dit is bij de uitgevoerde audit ook naar voren gekomen. De 
school weet het, maar heeft nog niet de juiste modus gevonden om dit onderdeel goed op 
te pakken. 
 
Wat dan opvalt is dat de afspraken m.b.t. het aftekenen van het takenformulier niet 
consequent wordt toegepast (gebruik dagkleuren, wat geef je aan bij de evaluatie,  
hoe wordt er wekelijks gereflecteerd, e.d.) Het zoeken van de verbinding tussen de 
verschillende groepen en te maken afspraken behoeft de aandacht. 
 
“Samenwerken” op teamniveau om zo te komen tot de doorgaande lijn in het Dalton-
beleidsplan is een noodzaak. In de voorbereidingen van het aankomende schooljaar 
(schooljaren) zal dan ook het samenwerken op teamniveau centraal staan en de verant-
woordelijkheden voor de organisatie op verschillende lagen in de organisatie worden 
neergelegd. Om te komen tot eigenaarschap van het schoolconcept. 
 
 
 

Zoals de school al aangeeft worden nog niet consequent de afspraken toegepast. We zagen 
veel verschillen tussen leerkrachten. Het is goed dat de school aangeeft dat dit urgentie 
heeft. De afspraken zijn er, nu nog de doorgaande lijn vasthouden en toepassen. Het port-
folio is nu nog te veel een verzameling van ‘werkjes’. De kwaliteit hiervan kan verbeterd 
worden in combinatie met reflectie, beiden zichtbaar te maken in het portfolio. 
 
 
 
 
 
 
 

bevindingen visitatieteam 
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De school geeft aan aanbeveling 2 te zien bestaan uit vier deelaanbevelingen: 

 Doe wat je zegt en zeg wat je doet 

 Gebruik het stoplicht, (gebruik maken van materialen, die afgesproken zijn te 
gebruiken). 

 Reflecteren op de vooraf gestelde doelen. 

 Verbeteren kwaliteit van het portfolio. I.v.m. de samenvoeging van de twee locaties 
heeft de school het gedeelte uit de aanbeveling opgenomen, die op de 
praktijksituatie van essentieel belang is. Te weten: 

Consequent handelen n.a.v. Dalton beleidsplan. 
Bij de samenvoeging hebben twee gezinnen, met elk hun eigen structuur en cultuur een 
plek moeten vinden. Deze plek is de Vuurvogel, dit vraagt tijd. Het consequent handelen 
kan na het schooljaar 2014-2015 geborgd gaan worden. In het afgelopen jaar hebben de 
kernwaarden in de verschillende maanden centraal gestaan en zijn de teamleden aan de 
slag gegaan met de kernwaarden te vertalen naar de situatie van de school in de gemeente 
Spijkenisse.  
Het maken van afspraken op ons “Daltonhandelen”, het Dalton zijn, zal in het jaarplan 
2015-2016 verder worden uitgewerkt en resulteren in een gebruikershandleiding voor 
nieuwe personeelsleden. Dit zal een levend document zijn, dat past binnen de kernwaarde 
evalueren en reflecteren. 
De dingen die gedaan worden en de gedachte “het kind centraal” en “goed onderwijs”, 
moeten elkaar ondersteunen en aanvullen. Deze zullen er toe leiden dat we aan de 
aanbeveling kunnen voldoen. “Doe de dingen die je zegt en zeg de dingen die je doet” 
vertaald in onze zin consequent handelen n.a.v. het dalton beleidsplan.  
In deze zijn de deelaanbevelingen ingesloten. 
 
 
 

Er is onvoldoende ruimte op de dag-week-taak van groep 3 tot en met 6 voor het maken 
van een planning in de volgorde van de taken. Zorg dat die ruimte er komt. 
 
 
 

In het huidige schooljaar is er een verbinding gezocht tussen de aanbeveling en de praktijk. 
Het weektaakformulier bestaat uit 1 zijde, waarbij de leerstof per dag staat aangegeven en 
aan de achterzijde is aangegeven wat de leerlingen aan de weektaak rekenen moeten 
maken. Bij de achterzijde, kunnen de leerlingen zelf bepalen op welke dag de leerling het 
werk maakt. Door de samenvoeging is ervoor gekozen om eerst te starten met het leren 
lezen en plannen van het werk op het gebied van de weektaak rekenen. 
 
In dit lopende jaar is er een ontwikkeling gemaakt in het aangeven van het volgen van de 
verplichte instructie en de keuze om de instructie niet bij te wonen. In de school zijn ver-
schillende “proeftuintjes”, die de mogelijkheden binnen de weektaak aan het uitdiepen zijn: 

 Reflectie opnemen in de weektaak. 

 Weektaak uitbreiden met de *, **, *** sterren voor de overige vakken 

 Aangeven in de dubbele planning, wanneer de instructie wordt aangeboden 
(“taakbord” van de leerkracht). 

aanbeveling 3. 
1. 

evaluatie school 
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 Aangeven of de leerling aan de slag kan of instructie dient te volgen. 

 Aansluiten op het te behalen doel, bij de leerling(en) die de leerstof overstijgen. 
Eerst toetsen en dan aanbieden (leerling heeft eigen weektaak voor het onderdeel 
rekenen). 

 
Vanuit de audit hebben we de volgende stap aangedragen gekregen. De school zal hier 
structureel overlegmomenten voor moeten inplannen, om deze stap te kunnen maken.  
De school wilt verder, maar blijft steken op dat wat er nu bereikt is. graag ontvangt de 
school een handvat tijdens de visitatie om de (denk)stap in dit lopende jaar te kunnen 
maken. 
 
 
 

We missen de doorgaande lijn m.b.t. het plannen. We hebben veel verschillende taak-
borden gezien: dit oogt ook wat onrustig. We zagen veel verschillen tussen leerkrachten. 
Het splitsen in dag en weektaak werkt verwarrend. (Zie hiervoor tips!). 
Maak 1 duidelijke lijn die helder is voor de leerlingen en hen inzicht geeft in de ‘vrij’ te 
besteden tijd. 
 
 
 

Ga de diverse mogelijkheden van samenwerken met elkaar verkennen. Kies voor één of 
meer werkvormen van samenwerking binnen een doorgaande lijn van groep 1-8. 
 
 
 

De aanbeveling past binnen de twee gezinnen die zijn gaan samen wonen. Hier moet je op 
een andere manier met elkaar gaan samenwerken. In de afgelopen twee schooljaren zijn er 
proeftuintjes geweest m.b.t. het ontdekken van samenwerken groepsdoorbroken. Zo is te 
denken aan: 

 Maatje in de schooltuin, groep 7 en groep1/2 gekoppeld. 

 Maatje m.b.t. de jaarlijkse voorleeswedstrijd, groep 8 en groep 1/2 gekoppeld. 
Laatste jaars leerling leest prentenboek/verhaal voor, inoefenen door de jongste 
leerlingen terug te laten vertellen/voorlezen, wedstrijd van de beste van de groep. 
Vervolgens coachende rol tijdens de wedstrijd. 

 Maatje m.b.t. lezen, wisselende maatjes van groep 7 en groep 4, i.v.m. tempo lezen. 

 Maatje m.b.t. technisch lezen groep 6 en groep 3, vast maatje, dagelijks lees-
begeleiding om het niveau van de leerling om hoog te krijgen.  

 Maatje m.b.t. het inrichten van je portfolio,  groep 8 maatjes (van het lezen), helpen 
de leerlingen het werk waar ze trots op zijn in hun portfolio te stoppen (bekijken, 
keuzes maken en indelen). 

 Samenwerken binnen het schoolproject “Kunst”. De leerlingen zijn hier groep door-
broken aan het werk gegaan. Dit was wel een werkvorm, waarbij de kinderen naast 
elkaar samenwerkten aan de eigen opdracht. 
 
 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 4. 
1. 

evaluatie school 
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 Reflecteren en evalueren in groep 8, samenwerkingsopdracht vanuit de WO-vakken. 
% leerlingen krijgen 40 punten, om deze vervolgens met elkaar te gaan verdelen. 
Hier kwamen discussies opgang die de kernwaarden van Dalton volledig dekten. 

 Groep 5, vanuit werkvormen met sprongen vooruit en Teach like a champion, de 
tafels inoefenen. Doelen muur opstellen m.b.t. dit onderwerp. Wat willen / moeten 
we bereiken en hoe gaan we dit doen. 

 In de groepen zijn competentiemuren ontstaan, vanuit hier kan de leerkracht gericht 
modellen in de onderbouw en kunnend e leerlingen in de bovenbouw zelf keuzes 
maken. Bij het hulpvragen en willen samenwerken. 

De school is er nog niet, maar vanuit bovenstaande voorbeelden heeft het team vanuit de 
audit de aanbeveling gekregen om vanuit de parels te gaan praten en denken. Wat doen we 
al en wat werkt. Dit in de WBD sessies met elkaar delen, om zo op team en leerlingniveau 
de aanbeveling het samenwerken (meer) vorm te gaan geven. 
 
De aanbeveling samenwerken wordt in het aankomende jaarplan dan ook opgenomen, om 
verder uit te gaan werken en vanuit de aanbeveling het samenwerken in de gehele school 
uit te gaan breiden. 
 
 
 

De aanbeveling past inderdaad zoals bovenstaande schoolreactie aangeeft binnen het 
geheel van twee teams die met elkaar moeten gaan samenwerken. Bovenstaande school-
reactie geeft een goed beeld van hoe de school de aanbeveling heeft opgepakt. Uit boven-
staande spreekt een bewustwording in het proces, uiteindelijk gericht op het product. 
Mooie bevindingen, mooie acties! 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 de school is in de leerhouding van de leerlingen te zien, dat de leerling(en) werkt(werken) 
voor de leerkracht. In de school zijn “proeftuintjes” waarbij op de ontwikkeling op de 
indicatoren 1.3 en 1.4 is ingezet. De actieve betrokkenheid, vanuit het waarom zien we wel 
terug in de groep 8.  
Echter blijft de (aan)sturing ook hier benodigd. 
 

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

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 

bevindingen visitatieteam 
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Vanuit de inspectie van het onderwijs is de school aangespoord om zich te gaan verbazen 
over de behaalde resultaten in de groep(en). Hoe betrekken we leerling(en) bij het behalen 
van de gestelde doelen.  
Aan het begin van het jaar wordt er vanaf groep 5 een leerlinggesprek gehouden, waarbij de 
ontwikkelingslijnen van het LOVS worden besproken. Waar gaan we dit jaar aan werken en 
hoe ga je dit bereiken? 
 
1.4 zorgdragen voor de omgeving is een aandachtspunt voor alle groepen.  
 
 
 

In aansluiting op bovenstaande schoolreflectie, waarin wordt aangespoord op het 
betrekken van de leerlingen door hen te verbazen over behaalde resultaten, nodigt het 
visitatieteam de school uit om de leerlingen zich ook te laten verbazen over het proces dat 
leidt tot die resultaten. Hiermee laat je de kinderen ten volste reflecteren op hun eigen 
onderwijsproces. Zoek in het geven van verantwoordelijkheid aan de leerlingen ook de 
volgende stap op in de lijn: leerkracht gestuurd – gedeeld gestuurd – leerling gestuurd. 
 
 
 

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. 

 

 

 
 

Indicator 1.5 is in ontwikkeling. Binnen de school zie je grote verschillen in het durven los-
laten. Het anders vasthouden van de leerlingen m.b.t. het leerproces moet nog meer een 
plek krijgen in het onderwijsaanbod. Het team is gestart in 2013-2014 op verschillende 
niveaus. Op dit moment kunnen we stellen dat het team op een schaal van 1:10 op een 5 
staat. Door de samenwerking op teamniveau op te pakken kan het team op korte termijn 
doorgroeien naar een 7. 
 
Indicatoren 1.6 en 1.7 zijn in het afgelopen schooljaar verder ontwikkeld. De leerlingen 
krijgen de leerstof op hun niveau van onderwijsbehoefte aangeboden. Het loslaten binnen 
de leerstof is nog een aandachtspunt. Het werken vanuit het te bereiken doel en de te 
bewandelen pad is nog vooral binnen de lesmethoden. Tijdens de schoolprojecten is te zien 
dat het team wel los durft te laten en naar het doel toewerkt. 
De vraag die we ons moeten stellen: “waarom lukt het binnen een thema wel, en binnen  
de “reguliere” aan te bieden leerstof niet (geheel)?” 
 
 
 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Zie aanbeveling 2: “De takenlijst is het basisinstrument voor kinderen om op zelfstandige 
wijze te werken. Het visitatieteam heeft verschillende formats gezien. Kies liefst één format 
op basis waarvan leerlingen in alle groepen hun werk kunnen plannen, volgen en evalueren. 
Het format is in beginsel gelijk, de uitwerking bouwt zich uit en is toegespitst op het leerjaar. 
Een samensmelting van dag- en weektaak tot één takenlijst kan hulpvol zijn. Een indeling 
per vakgebied kan ook helpen.” 
 
 
 

1.8 Op de school heerst een cultuur van vertrouwen.  

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

1.10 Leraren en overige medewerkers komen de afspraken na. 

1.11 De brede algemene vorming van leerlingen is richtinggevend.  

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

 

 
 
 

De indicatoren: 
1.10 afspraken worden nagekomen, echter is het onderdeel borgen binnen de organisatie 
nog niet helemaal zoals we het willen zien. De school is daar nu mee begonnen, door de 
katernen te vullen. Aan de hand van de katernen kan de school het nakomen van afspraken 
bewaken. 
1.12  De school heeft afgelopen jaar binnen de formatie ruimte opgenomen voor collegiale 
consultatie en momenten ingericht, waarbij er ruimte is om van elkaar te leren. Dit format 
is dit schooljaar in de praktijk onvoldoende ontwikkeld. Bij het uitvoeren zal er vanuit het 
management handvatten aangereikt moeten worden om de middelen te kunnen vertalen 
naar de werkvloer. 
 
 
 

De visiteurs sluiten zich volledig aan bij bovengenoemde schoolreactie. Het visitatieteam 
heeft er vertrouwen in dat collegiale consultatie goed zal ‘komen te staan’ de komende 
jaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bevindingen visitatieteam 

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. 
 

 
 
 

De indicatoren 2.2, 2.4 en 2.5 zijn in het onderwijs terug te zien. De indicatoren 2.3 en 2.1 
wordt op dit moment selectief toegepast. De leerlingen werken op dit moment nog vooral 
met de gedachte het werk moet af, i.p.v. ik heb de opdracht/taak begrepen “ik snap het”.  
In de school zijn ontwikkelingen die de mind set verschuiven naar ‘ik snap het”.  
Fouten maken mag, dus kritisch nakijken en bedenken of je de hulp van de leerkracht nodig 
hebt. In groep 8 zien we in het lesproces de leerlingen werken aan de eigen doelen en dat 
de groepsleerkracht de monitoring (van de te behalen schooldoelen) op zich neemt. 
In de groepen 1 en 2 werken de leerlingen volgens het keuze bord. Hier wordt door de 
leerkracht aangegeven waar ze kunnen gaan werken. De leerlingen krijgen de ruimte om 
aan hun ontwikkeling te werken. Binnen het OGW wordt er met doelen gewerkt. De 
vertaalslag die gemaakt (nog niet op dit moment) gemaakt kan worden, is om met de 
leerlingen de einddoelen / te behalen doelen te bespreken en vervolgens te gaan kijken/ 
plannen hoe deze bereikt gaan worden. In groep 5 is een aanzet gemaakt, om op deze 
manier te gaan werken. 
 
 
 

De visiteurs sluiten zich volledig aan bij bovengenoemde schoolreactie. Het visitatieteam is 
het daarmee eens met de evaluatie van de school. De ´doelenmuur` lijkt ons een goede 
aanzet. Vooral de ‘ik-kan-helpen-met’ posters in de klas zijn goed! Kinderen weten zo bij 
wie ze terecht kunnen bij een probleem. Ontwikkel deze hulpposters ook in de bovenbouw. 
 
 
 
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. 

 

 
 

2. Zelfstandigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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De indicatoren zijn in de school terug te vinden. De leerkrachten hebben dit voor elkaar.  
Dit is bij het bezoek van de audit en de onderwijsinspectie dan ook gezien. Het nemen van 
eigen initiatieven kan in het kader van OGW verder worden ontwikkeld.  
 
 
 

De visiteurs sluiten zich volledig aan bij bovengenoemde schoolreactie. 
 
 
 

2.10 De school creëert voor de leraren en overige medewerkers de ruimte om 
hun talenten te laten zien en te ontwikkelen. 

2.11 De school stimuleert leraren en overige medewerkers initiatieven te nemen 
en te tonen.  

 

 
 
 

De ruimte wordt geboden. De directie stelt de teamleden in de gelegenheid. Om dit 
efficiënter en effectiever toe te passen, moet de directie de doorgaande lijn benoemen  
en de input/output bij de teamleden vandaan laten komen. Er is een aanzet gegeven door 
de WBD-sessies, dit jaar nog in eigenaarschap van de directie. Aankomend schooljaar in 
eigenaarschap van de “leerkracht”. 
 
 
 

Leerkrachten focus te laten behouden door de zgn. WBD’s (Waanzinnig Belangrijke Doelen) 
vindt het visitatieteam een mooi idee. Vanuit dat wat het team belangrijk vind, kan er 
gesproken worden over hoe en welke talenten en kennis de individuele leerkrachten 
hiervoor kunnen inzetten. Vertrouwen in elkaar is hierbij erg belangrijk. 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 
 
 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

3. Samenwerking  

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Samenwerken is in de eigen jaargroep aanwezig. De ontwikkeling die gemaakt is, is van 
samen werken naar samenwerken. Binnen de schoolprojecten zien we een samenwerking 
die groep en bouw doorbrekend wordt toegepast. Deze werkwijze kan doorgevoerd worden 
naar de taken van de leerlingen, door het jaar heen. 
 
 
 

Zie aanbeveling 1.1 LLN-niveau: “Op de Vuurvogel werken kinderen samen, helpen ze elkaar, 
gebonden aan lesstof en gerelateerd aan schoolprojecten.  
Kinderen laten samenwerken om samen de eigen opbrengsten (leeropbrengsten en brede 
vormingsopbrengsten) te kunnen verhogen is ontwikkelpunt van de school. Een benadering 
met een diversiteit aan samenwerkvormen kan hierbij handvatten geven.” 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

Indicator 3.4 is nog een aandachtspunt. Op teamniveau is het herkennen, erkennen en 
toelaten van ondersteuning van collegae nog niet voldoende op orde. Het samenwerken 
gebeurt op groepsniveau en is onvoldoende op  bouw en schoolniveau ontwikkeld. Om een 
volgende stap te kunnen zetten is het ontdekken en herkennen van elkaars “eigen-
wijsheden” noodzakelijk. In de voorliggende periode zal er dan ook binnen de WBD-sessies 
gezocht moeten worden om deze “eigen-wijsheden” in hun kracht te zetten. 
 
 
 

Zie aanbeveling 1.2 LKR-niveau: “De verschillen in handelen tussen leerkrachten zijn te 
groot. De doorgaande lijn in gelijke wijze van denken en handelen hebben we te weinig 
kunnen constateren. Wij adviseren het team op basis van een gezamenlijk gedragen visie 
samen te denken, te brainstormen, te handelen en deze gezamenlijkheid ‘vast te leggen’  
en uit te stralen.” 
Houd elkaar als collega’s op de hoogte gemaakte afspraken en de status van uitvoer 
daarvan. Bevraag elkaar na de naleving, evalueer samen de resultaten en reflecteer op dit 
proces. Maak een of meerdere collega’s hoofdverantwoordelijk voor de bewaking en 
borging van dit proces.  
 
 
 

evaluatie school 

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.   
 

 
 
 
 

Indicator 3.8 de leerplek om samenwerkend van en met elkaar te leren is nu nog onder de 
aansturing van de directie. De stap voor het team zou zijn op schoolniveau, met elkaar de 
ontwikkelpunten van de school uitzetten in belangrijkheid en de daarbij behorende taken 
en verantwoordelijkheden uitzetten, om zo met elkaar de lerende organisatie neer te 
zetten. 
 
 
 

De visiteurs sluiten zich volledig aan bij bovengenoemde schoolreactie. De visiteurs 
adviseren school deze ontwikkelpunten op te nemen in het daltonboek.  
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 

Reflectie op leerling niveau is op dit moment sterk afhankelijk van de groepsleerkracht.  
Dit onderdeel moet opgenomen worden bij het onderdeel samenwerken. Team moet 
afspraken neerzetten en borgen hoe er ruimte wordt gemaakt voor reflectie. Wat ver-
wachten we in welke leeftijdsgroep. Reflectie mag niet afhangen van de eigen voorkeur, 
maar moet ingebed zijn in de schoolafspraken en de individuele leerkracht neemt de 
verantwoordelijkheid om deze afspraken na te komen en toe te passen in zijn/haar in te 
richten onderwijs. 
 
 
 
 
 
 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

4. Reflectie  
 

evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 
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Leerlingen evalueren, leerkracht gestuurd. Om een leerling echt eigenaar te maken van het 
eigen leerproces, moet een leerling de ruimte krijgen, fysiek en mentaal, om na te denken 
over hetgeen hij/zij heeft gedaan. Hoe heb ik gewerkt? Wat was mijn rol in een samen-
werkingsopdracht? Hoe effectief ben ik met mijn tijd omgegaan? Hoe kan ik veranderen  
en verbeteren? 
 
Indicatoren 4.1 en 4.2 zijn zichtbaar in school, de indicatoren 4.3 en 4.4 behoeven 
ontwikkeling. 
 
 
 
Het visitatieteam beseft dat goed reflecteren voor kinderen bijzonder moeilijk is als men 
kijkt naar bovenstaande reflectievragen. Bewust nadenken over je eigen ontwikkeling, je 
eigen prestaties en over je vermogen tot samenwerken vraagt om jarenlange inoefening. 
Ons advies is daarom niet te groot te beginnen, maar de reflectie stapsgewijs rustig op te 
bouwen. 
 
 
 

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.  

 

 
 
 

Binnen de schoolorganisatie wordt er gebruik gemaakt van WMKpo. In dit kwaliteits-
instrument zit ook een leerlingen vragenlijst. De leerlingenvragenlijst wordt minimaal 1x per 
twee jaar afgenomen. Op deze manier krijgen de leerkrachten van groep 6 t/m 8 feedback 
op hun handelen (dit is een onderdeel in de vragenlijst). Naast deze vragenlijst is er geen 
afspraak op schoolniveau gemaakt hoe / wanneer  de leraar feedback vaagt / krijgt op 
zijn/haar handelen. 
Dit onderdeel kan een ontwikkelpunt zijn voor de school. De leerlingen voelen zich wel 
veilig en vrij om feedback aan de leerkracht te geven, echter is dit niet structureel opge-
nomen binnen het onderwijs op onze school. 
 
 
 

Zie aanbeveling 3.: “In de klassen wordt gekeken naar het resultaat van het werk. Ging het 
goed, of ging het niet goed. Dat is evalueren. Maak de verdiepingsslag naar reflectie op het 
werk. Waarom ging het goed? Wat deed ik precies? Hoe heeft de samenwerking met een 
klasgenoot mijn werk verbeterd? Reflecteren is kijken naar de eigen rol in het leerproces.” 
Na een verdieping te hebben aangebracht in het evalueren en het evalueren meer leerling-
gestuurd te hebben gemaakt, kan een verdiepingsslag naar reflecteren worden gemaakt.  

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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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. 
 

 
 
 

Indicator 4.9 is op papier ingebouwd in de schoolformatie. Zoals eerder aangegeven in dit 
visitatieverslag, wordt er nog niet optimaal gebruik van gemaakt. Het bewaken van de 
collegiale consultatie en intervisie momenten is nog geen basishouding binnen het 
ontwikkelproces van de teamleden. De aansturing vanuit de directie is hierin niet aanwezig.  
 
De verantwoordelijkheid logt bij de groepsleerkracht. Wordt er geen beroep gedaan op  
de ingeroosterde tijd, dan vervalt deze mogelijkheid. De school zou kunnen kijken of de 
collegiale consultatie en intervisiemomenten die gebruikt kunnen worden ook daad-
werkelijk worden ingezet, door een gedeelte verplicht te stellen en op te laten nemen  
in het POP van het teamlid. 
Het verplicht stellen past niet volledig in de kernwaarde zelfstandigheid en vrijheid, maar 
wel weer binnen de verantwoording (verantwoordelijkheid). Welke mogelijkheden heb je 
gebruikt om een bijdrage te leveren aan de organisatie om deze op een hoger niveau te 
kunnen tillen? 
 
Op dit moment is de school de indicator 4.10 aan het onderzoeken. In elke groep wordt een 
proeftuintje gedraaid, om te bekijken wat bij onze leerlingen / school past. 

 De vroegschoolse periode gebruikt de kaartjes van het takenbord om aan te geven 
of de taak af is. de leerling verdient, door het kaarten om te draaien een smiley. 
Reflectie in de taken op het takenbord is nog niet aanwezig. Het gebruik van een 
competentiebord is wel aanwezig. Reflectie op wat je al goed kan en waar je ander 
mee kan helpen is een goed begin om op door te pakken. 

 Evaluatie is opgenomen in de weektakformulieren, d.m.v. het gebruik van de smiley. 

 Vervolgens wordt er een reflectie onderdeel toegevoegd, waarbij de leerlingen per 
dag en per week kunnen / moeten reflecteren. 

Schoolafspraak m.b.t. de stap na de reflectie is nog niet gemaakt: 

 Bewaart de leerling de reflecties 

 Is er een kindgesprek na een aantal weken, waarbij de leerling reflecties besproken 
worden. 

 Gaan de reflecties mee naar huis 

 Wordt er een leerling – ouder en/of leerkracht – ouder gehouden, waarbij de input 
vanuit de reflecties wordt gebruikt om de outcome te bespreken, om vervolgens de 
belemmerende- / stimulerende factoren en de onderwijsbehoefte vast te stellen! 

 
 
 
 
 
 

Indicatoren op schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Bovengenoemde in te zetten ontwikkeling lijkt goed aan te sluiten bij de fase waarin de 
school nu verkeert. Belangrijk bij de in te zetten ontwikkeling is om bij de reflectie, naast 
inzet op middelen, structuren en product (kindgesprekken, bewaren reflecties in map, e.d.) 
focus te houden op het (reflectie)proces. 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

 

 
 
 

De indicatoren 5.2. en 5.3. zijn op school tijdens mogelijkheden om aan de taak te werken 
zichtbaar. Op het moment van invullen heeft het team wel de vraag: “Werken de leerlingen 
nu voor zichzelf, of doen ze dit nog voor de juf / meester?”. En groot gedeelte van de leer-
lingen werkt op dit moment nog voor de leerkracht. De school zou het fijn vinden om 
tijdens de visitatie feedback op dit onderdeel te ontvangen en een handvat krijgen om ook 
hier een volgende stap in te kunnen maken. 
Onderdeel 5.1 wordt op dit moment nog door de leerkracht bepaalt. Het samen opstellen 
van de behaalde doelen (leerkracht-leerling) kan de volgende stap zijn. De leerlingen die in 
de ontwikkellijn niveau I en II functioneren hebben in de afgelopen jaren zich niet volledig 
kunnen ontwikkelen. In het afgelopen half jaar is de mind set in het team veranderd en 
wordt er nu de focus gelegd op de niveau lijnen I, II en III.  
 
Schooljaar 2014-2015 is het jaar dat er in de school een topklas zou worden opgestart.  
De inrichting heeft dit schooljaar geen doorgang gevonden. In de maand juni zal dit proces 
worden geëvalueerd en als start fungeren voor het plan van aanpak topklas schooljaar  
2015 – 2019. 
 
Actieve betrokkenheid is als aandachtspunt door de onderwijsinspectie aangedragen. 
 
 
 

Het visitatieteam heeft leerlingen zich zelfstandig door de school zien begeven. Kinderen 
maken zelf de keuze in waar te werken en waar de geleerde stof extra in te oefenen of te 
verwerken, met grenzen van de leerkracht. Kijkend naar de werkhouding van de kinderen 
en de wijze waarop de kinderen taakgericht te werk gaan, lijken de kinderen effectief met 
hun tijd om te gaan.  

bevindingen visitatieteam 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 
 

De indicatoren 5.4 t/m 5.10 zijn lastig te beoordelen. Dit heeft te maken met het feit dat  
er bij dit onderdeel een groot verschil zit tussen de teamleden. In het team kan er een 
waardering op een schaal van 1:10 gegeven worden aan de ene kant een 5 en aan de 
andere kant een 9. 
Door dit grote verschil kan er niet in het algemeen aangegeven worden welke indicatoren 
voldoende zijn en welke onvoldoende zijn. 
 
Binnen de organisatie werken 12 groepsleerkrachtenleerkrachten. In onderstaande is 
geprobeerd aan te geven hoe er vanuit een helikopterview naar het team wordt gekeken: 
 
Indicator  beoordeling  deel voldoende  gemiddelde score 
    5.4.  8 voldoende – 4 onvoldoende  2/3   6 
 
    5.5  11 voldoende – 1 onvoldoende  11/12   9- 
 
    5.6  8 voldoende – 4 onvoldoende  2/3   6 
 
    5.7  10 voldoende – 2 onvoldoende  4/5   8 
 
    5.8  6 voldoende – 6 onvoldoende  1/2   5 
 
    5.9  3 voldoende – 9 onvoldoende  1/4   2,5 
 
    5.10  8 voldoende – 4 onvoldoende  2/3   6 
 
Uitgaande van deze cijfermatige benadering, dan ligt de focus op de indicatoren 5.8 en 5.9. 
Deze indicatoren kunnen worden verbeterd, door tijd en energie te investeren in het 
samenwerken op teamniveau. De lerende organisatie verder ontwikkelen! 
 
 
 

Indicatoren op leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

evaluatie school 
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Uit bovenstaand visie van de school op de eigen effectiviteit blijkt de school (en zeker 
schoolleiding) bewust in het ontwikkelingsproces te staan.  
Het visitatieteam deelt bovenstaand schoolvisie. Mede door de samenvoeging van twee 
locaties is de diversiteit op een aantal deelgebieden uiteenlopend. Het visitatieteam sluit 
zich aan bij het door school zelf geformuleerde werkpunt, namelijk die van focus op 
indicatoren 5.8 en 5.9. middels investeren van tijd en energie in de samenwerking tussen  
de leerkrachten. Vertrouwen en constructief overleg zijn hierbij belangrijk. 
 
 
 

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.  

 

 
 
 

Indicator 5.11 inrichting van tijd en ruimte is op schoolniveau, er wordt gezocht naar de 
mogelijkheden binnen de grenzen van de Stichting Prokind scholengroep. De middelen die 
de school heeft, kunnen efficiënter worden ingezet. De financiële middelen worden op dit 
moment niet optimaal gebruikt, daar er per groep / bouw wordt bekeken wat er benodigd 
is om het onderwijs in te richten. Een bredere kijk op het in te richten onderwijs is aan-
bevolen.  
 
Bij de audit in april is aangegeven om uit te gaan van het denken vanuit het waarom naar 
het hoe en te weten wat je dan moet doen/aanschaffen/inrichten. Ook bij deze indicator is 
de kernwaarde “samenwerken” op leraar niveau de sleutel om tot de volgende stap te 
komen! 
 
Indicator 5.12 is in ontwikkeling. Het beschrijven van de doorgaande lijn is dit jaar gestart 
door het opstellen van de beschrijvingen per groep, om vervolgens de katernen per groepte 
kunnen gaan vullen met handvatten ,voorbeelden, afspraken, middelen, e.d. 
Indicator 5.13 oprichten topklas. 
 
 
 

De directeur en daltoncoördinator hebben een helder beeld van de ontwikkelpunten, hier-
boven in de eigen evaluatie. Het visitatieteam sluit zich hier volledig bij aan en is blij te zien 
dat de school dergelijke ontwikkelgebieden (vaker in dit verslag te lezen) goed in kaart heeft 
en de in te zetten veranderingen en verbeteringen in de kern en aan de start van deze 
nieuwe fase, beschreven heeft. De grote opdracht aan het team is bovenstaande ontwikke-
lingen ten uitvoer brengen. Het visitatieteam vertrouwt hierin op de bezielende aansturing 
van de directeur en de wil tot samenwerking binnen het team.  

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. 
 

 
 
 

De indicatoren 6.8 en 6.9 zijn indicatoren die op dit moment door de schoolleiding worden 
opgepakt. Voor de school wordt ouderparticipatie 3.0 verkend door de directie en 2 ouders. 
Er zal dit jaar een aanbeveling komen, waar de school aan gaat werken. Daarnaast heeft de 
school een leerlingenraad opgesteld, n.a.v. d aanbeveling van de vorige visitatie. De 
leerlingenraad heeft geregeld overleg, de volgende stap die gemaakt moet worden is het 
opstarten van de dialoog tussen de directie en de leerlingenraad. De leerlingenraad krijgt 
hierdoor een prominentere rol in de organisatie. 
 
De indicator 6.10 is bij de aanstelling van de nieuwe bestuurder, is het gevoel en het beeld 
van ondersteuning, weer meer bij de directie en het team aan het groeien. In de vorige 
periode heeft het Daltononderwijs onder grote druk gestaan, waarbij de ondersteuning 
onvoldoende tot niet aanwezig was. De school heeft vertrouwen in de aankomende 
periode! 
 
 
 

In de gesprekken met de directeur van school is gebleken dat hij zeer bewust in het 
onderwijsproces van de school staat. Samen met de daltoncoördinator zijn de dalton-
doelen, werkzaamheden en activiteiten helder omschreven in het daltonboek. Belangrijk is 
dat de daltonwerkwijze van school ook helder omschreven wordt in de schoolgids. 
Belangrijk hierbij is het delen met het team: het team moet de doelen, activiteiten 
uitdragen en verwezenlijken. 
 

6. Borging  
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 
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Het gebouw leent zich uitstekend voor daltononderwijs. Het gebouw kent meerdere kleine 
en grote ruimtes, naast de klaslokalen, om kinderen zelfstandig te laten werken. Een aantal 
ruimtes is voor daltononderwijs ingericht, een aantal is nog in ontwikkeling.  
 
Het daltononderwijs is regelmatig onderwerp van gesprek in het team, in de diverse over-
leggen. Evalueren en bijstellen van daltonafspraken en werkwijzen zijn dan onderwerp van 
gesprek.   
 
Meerdere documenten (goals-kaarten en de ‘rode draad kijkwijzers’) zijn ontwikkeld om 
zowel de doorgaande daltonlijn, als de kernwaarden per jaargroep goed te kunnen volgen 
en waarderen. Monitoring en borging zijn nu belangrijk. Directeur en daltoncoördinator zijn 
aan zet. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Het gesprek met de LLN-raad van school was erg leuk! De leerlingen bleken in het gesprek zicht-
baar enthousiast betrokken bij de school. De sfeer in de groep was ook goed, wat iets zegt over  
de manier van samenwerken in de LLN-raad. 
 
Verbeterpunten voor de LLN-raad kunnen zijn: 

 Het ontwikkelen van de protocol LLN-raad. 

 Vergaderen met daltoncoördinator of directeur. Dit punt is een behoefte van directeur en 
daltoncoördinator.  

 
De onderwerpen waarover de LLN-raad zoal spreekt en invloed op heeft zijn: deelname avond- 
4-daagse, plaatsing klimrek op schoolplein, ideeënbus.  
 
De LLN-raad vertelt over de portfolio’s. “In het portfolio zitten drie belangrijke dingen; dingen 
waar je trots op bent, iets wat de leerkracht heeft uitgekozen, iets wat je moeilijk vindt. 
 
Wij wensen de LLN-raad vele plezier en succes met het uitbouwen van hun gremium, in samen-
werking met de directeur en daltoncoördinator! 
 
 
 
 
 

Zie overige delen van dit visitatieverslag. 
 
 

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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In het gesprek met ouders waren uit alle leerjaren ouders aanwezig. 
 
Als meerwaarde van het Daltononderwijs noemden de ouders, de zelfstandigheid van de leer-
lingen en het leren samenwerken. Ook het zelf indelen ( plannen) van het werk noemden zij 
effectief en werd als winstpunt ervaren. 
 
Als pareltje van de school noemden zij : de leerlingen. Respectvol naar anderen, meedenkend en 
vol initiatief. Zij waren blij met het team, dat nu een eenheid is geworden met alle neuzen één 
kant op. 
 
De ouders waarderen de betrokkenheid van een aantal ouders bij diverse schoolactiviteiten.  
Liefst zien zij een grotere betrokkenheid van ouders op school. 
 
Een aantal zaken wordt goed gecommuniceerd vanuit school naar ouders. Wel wordt de 
communicatie als verbeterpunt genoemd. Een inhoudelijk onderwerp als de portfolio’s van 
kinderen wordt als voorbeeld genoemd. Over de aard en bedoeling van het portfolio hadden ze 
meer informatie nodig. 

In het gesprek wordt een aantal belangrijke zaken besproken, van invloed op de school- en 
daltonontwikkeling. Zaken die bij alle kernwaarden in dit verslag terug te vinden zijn.  
De belangrijkste gespreksonderwerpen in bullits waren:  
 

 De school na samenvoeging van twee vestigingen.  

 De overlevingsmodus waar de school meer dan een jaar op heeft gestaan.  

 Grote wisseling van directeur / bestuurders van de stichting de afgelopen jaren. 

 De aansturing van daltoncoördinator en directeur. 

 De populatie leerlingen en hun onderwijsbehoeftes. 

 Verschillen tussen leerkrachten als het gaat om het durven ´loslaten´ van leerlingen. 

 Reflectie, zowel op leerkracht- als op leerlingniveau die als wisselend wordt ervaren. 
 
In het gehele gesprek was duidelijk merkbaar dat directeur en daltoncoördinator in samen-
werking (in het team, maar zeker ook met elkaar) vanuit visie over de ontwikkeling van school 
praten. Hierin is niet eenzijdig gesproken over slechts de daltonontwikkeling, maar over de 
ontwikkeling van school op meerdere terreinen die in samenhang met elkaar de totale school-
ontwikkeling bekrachtigen. Anders gezegd is er gesproken over personeelsbeleid, de cultuur van 
de school, maar ook de interventies in de structuur van de school en uiteraard de dalton-
ontwikkeling op school. Deze terreinen allen in samenhang met elkaar benoemd. De directeur 
getuigde in het gesprek hierdoor van zicht op een heldere visie. Ook in alle meegestuurde 
documentatie blijkt dat meerdere ontwikkelingen elkaar raken en versterken en dus niet als losse 
ontwikkelingen op school naast elkaar staan.  

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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naam bestuurslid: Menno van Riel (directeur/bestuurder) 

Dhr. Van Riel geeft aan gecharmeerd te zijn van hoe mooi leerlingen op de Vuurvogel met elkaar 
samenwerken in de verschillende ruimtes van school.  
In het daltonwerken erkent hij het belang van het grootbrengen van kinderen met lef, die ater in 
staat zijn op eigen benen eigen keuzes te kunnen maken.  
 
Dhr. Van Riel, de directeur van school en de visiteurs praten samen over het verschil tussen 
daltonscholen en ‘gewone’ scholen. Directeur en directeur/bestuurder onderstrepen het belang 
van goed gekwalificeerd personeel op school. Dhr. Van Riel geeft aan dat het belangrijk is dat 
personeel op een daltonschool hiertoe goed geschoold is, echter dat deze leerkrachten ook op 
een andere school goede leerkrachten moeten kunnen zijn.  
 
Dhr. Van Riel geeft aan groei van de school wenselijk te vinden, maar prefereert een stabiele 
groei, met behoud van goed onderwijs boven een te snelle groei van de school.  
 
Dhr. Van Driel is blij met de visitatie, als keurmerk voor goed daltononderwijs.  
 
 
 
 

  ontwikkeling 

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

vertrouwen 
 X  

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

* niet van toepassing bij licentieverlening 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit de gesprekken met het bestuur 

beoordeling 



 
 

Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september  2013 22 

 
 
 

 Advies Criteria 

 Licentie verlenen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde. 

 Over twee jaar versnelde visitatie 
voor licentieverlening 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden 

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

x  Licentie voor vijf jaar verlengen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie  

 Over twee jaar versnelde visitatie  
(bij de vijfjaarlijkse visitatie) 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie 

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

 
 
 
 

Aanbeveling Omschrijving 

Nr.1 Samenwerking 
 
1.1 LLN-niveau: 
Op de Vuurvogel werken kinderen samen, helpen ze elkaar, gebonden aan 
lesstof en gerelateerd aan schoolprojecten.  
Kinderen laten samenwerken om samen de eigen opbrengsten (leeropbrengsten 
en brede vormingsopbrengsten) te kunnen verhogen is ontwikkelpunt van de 
school. Een benadering met een diversiteit aan samenwerkvormen kan hierbij 
handvatten geven.  
 
1.2 LKR-niveau: 
De verschillen in handelen tussen leerkrachten zijn te groot. De doorgaande lijn 
in gelijke wijze van denken en handelen hebben we te weinig kunnen constate-
ren. Wij adviseren het team op basis van een gezamenlijk gedragen visie samen 
te denken, te brainstormen, te handelen en deze gezamenlijkheid ‘vast te 
leggen’ en uit te stralen.  

Nr. 2 Vrijheid in gebondenheid 
 
De takenlijst is het basisinstrument voor kinderen om op zelfstandige wijze te 
werken. Het visitatieteam heeft verschillende formats gezien. Kies liefst één 
format op basis waarvan leerlingen in alle groepen hun werk kunnen plannen, 
volgen en evalueren. Het format is in beginsel gelijk, de uitwerking bouwt zich 
uit en is toegespitst op het leerjaar. 
Een samensmelting van dag- en weektaak tot één takenlijst kan hulpvol zijn.  
Een indeling per vakgebied kan ook helpen.  

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

Aanbevelingen die met een plan van aanpak opgenomen 
worden in de schoolreactie 
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Nr. 3 Reflectie 
 
In de klassen wordt gekeken naar het resultaat van het werk. Ging het goed, of 
ging het niet goed. Dat is evalueren. Maak de verdiepingsslag naar reflectie op 
het werk. Waarom ging het goed? Wat deed ik precies? Hoe heeft de samen-
werking met een klasgenoot mijn werk verbeterd? Reflecteren is kijken naar  
de eigen rol in het leerproces. 

 
 
 
 

In het gesprek met directeur en daltoncoördinator, waarin het visitatieteam de bevindingen van 
de dag deelde, is gesproken over de wens tot deze versnelde visitatie (opvolgend op de visitatie 
van juni 2012). De directeur legt uit dat deze visitatie is aangevraagd als nulmeting na roerige 
tijden. De roerige tijden betreffen een samenvoeging van twee vestigingen, daarmee (deels) 
twee teams, twee culturen en twee verschillende schoolontwikkelingen. Een teambrede scholing 
is ingezet om één team te creëren met alle neuzen dezelfde (dalton)kant op.  
 
Het visitatieteam spreekt twijfel uit over de keuze tussen een versnelde visitatie over twee jaar 
en een reguliere visitatie over vijf jaar. Kijkend naar de ontwikkeling van de school binnen de 
context van wat de school de afgelopen jaren heeft meegemaakt, waarin de school elders in dit 
verslag aangeeft een jaar op overlevingsmodus te hebben gestaan (en met de wetenschap dat de 
laatste visitatie een kleine drie jaar geleden heeft plaatsgevonden i.p.v. de reguliere vijf jaar), is 
het visitatieteam van mening dat een verlenging van de licentie voor vijf jaar het meest passend 
is. Deze verlenging is deels te danken aan de reflectieve houding van directeur en dalton-
coördinator op het ontwikkelproces van de school, daarmee de bewuste, open en eerlijke 
reflectie op het onderwijsproces, en deels te danken aan het team welke deels in samenwerking 
en deels in afstemming tot samenwerken in de diverse klassen probeert het daltononderwijs 
goed vorm te geven. De wil en energie tot ontwikkeling waarderen wij zeer! Concluderend, 
gezien alles dat bereikt is op school ‘in korte tijd’, verdient de school niet anders dan terecht een 
verlenging van de licentie voor vijf jaar.  
 
Een veeltal punten behoeft ontwikkeling, staat in de kinderschoenen en behoeft inbedding in het 
team, de cultuur van het team, en de manier van werken op school. Veel ontwikkelpunten die 
voor het visitatieteam op deze dag zichtbaar werden, zijn beschreven door de school in dit 
visitatierapport, of in andere documenten, waaronder het daltonboek. In essentie is de in te 
zetten ontwikkeling helder. Verder uitdiepen van deze essentie en het daarmee werkbaar maken 
voor het team behoeft op een aantal vlakken de aandacht.  
 
Tijdens de audit van eerder dit jaar op de Vuurvogel zijn alle belangrijke zaken voor ontwikkeling 
van de school ook benoemd.   
 
 
 
 
 
 

Slotopmerkingen 
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Een aantal onderwerpen welke in het visitatieverslag van 2012 zijn benoemd als in ontwikkeling, 
behoeven ook nu nog ontwikkeling: 
Portfolio’s. Het werken met portfolio’s is nog niet voldoende ingebed. Kinderen voelen zich er 
nog niet volledig eigenaar van en ouders zijn niet goed op de hoogte van dit middel / medium.  
Collegiale consultatie. In de waan van de dag delven zaken als collegiale consultatie vaak het 
onderspit. Door gebrek aan tijd is dit in het verleden niet van de grond gekomen. Nu nog steeds 
niet, door gebrek aan sturing en monitoring. 
Weektaak. Tijdens het vorige bezoek werd aanbevolen meer te differentiëren in de weektaak en 
meer ruimte te maken voor een planning in de volgorde van taken. Het visitatieteam van mei 
2015 heeft geconstateerd dat de afgelopen jaren, zeker na de samenvoeging van twee 
vestigingen, veel aandacht is besteed aan het teambreed vormgeven en ontwikkelen van de 
weektaken. In de wetenschap dat de (week)taak een document van voortdurende ontwikkeling 
en afstemming is (waarbij taken doorgaans de ontwikkelfases doormaken van leerkracht-
gestuurd – gedeeld gestuurd – leerling gestuurd) heeft de ontwikkeling van de taak ook nu weer 
geleid tot een aanbeveling (aanbeveling nr. 2). 
 
Ons advies aan school is de aanbevelingen van de laatste visitatie van juni 2012 nog steeds ter 
harte te nemen, ook al zijn er mooie stappen gezet.  
 
Naast de aanbevelingen voor de komende schooljaren, geeft het visitatieteam de school graag 
een aantal tips. Deze tips kennen, waar de aanbevelingen wel een verplichtend karakter kennen, 
geen verplichtend karakter. De tips: 
 
Houd elkaar als collega’s op de hoogte gemaakte afspraken en de status van uitvoer daarvan. 
Bevraag elkaar na de naleving, evalueer samen de resultaten en reflecteer op dit proces. Maak 
een of meerdere collega’s hoofdverantwoordelijk voor de bewaking en borging van dit proces.  
 
Houd ouders goed op de hoogte van de onderwijsinhoudelijke daltonontwikkelingen van de 
school. Dat vergroot de betrokkenheid van ouders op school.  
 
Faciliteer de daltoncoördinator met de juiste tools, tips&trucs om goed te kunnen sturen in het 
daltonproces.  
 
Etaleer de parels van de school, profileer op kwaliteit. Laat de buurt zien dat Ods de Vuurvogel 
een goede basisschool is. Maak de ouders van school hier deeleigenaar van. Enkele parels die wij 
hebben mogen zien / ervaren: 
 
Competentiebord. Met name het competentiebord is een parel die met andere daltonscholen in 
de regio gedeeld moet worden! 
 
WBD’s. (Waanzinnig Belangrijke Doelen) heeft de school bedacht om focus te houden in wat 
belangrijk is ter ontwikkeling. Zij dienen ervoor niet in de waan van de dag te verdwalen. Mooi!  
 
Het visitatieteam bedankt het team van de Vuurvogel voor het openstellen van de school, 
daarmee voor het tonen van vertrouwen aan het visitatieteam.  
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Het visitatieteam zal zich een aantal zaken goed herinneren: 
 
De vele daltonmogelijkheden van het gebouw, deels benut, deels in ontwikkeling tot benutten. 
De respectvolle benadering van leerlingen naar elkaar, naar leerkrachten en omgekeerd. 
De wil tot ontwikkeling in het team. 
De grote betrokkenheid bij school van de ouders en leerlingen die wij hebben gesproken.  
Koester deze ambassadeurs! 
De grote mate van rust, respect en samenwerking in de grote groep 8.  
De goede verzorging van de dag, met dank aan team, ouders, leerlingen en de gastvrouw van  
de Vuurvogel.  
 
De school heeft de stand van zaken goed in beeld. Mede dankzij de audit in april 2015 heeft het 
team helder voor ogen welke ontwikkelingen het heeft aan te gaan de komende vijf jaar. Wij zien 
deze ontwikkelingen met vertrouwen tegemoet en gunnen de school over vijf jaar een visitatie 
waarin de ontwikkelpunten van nu tot parels zijn geworden! 
 
 
 
 
 
 
 

naam handtekening datum 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 
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Het team van de Vuurvogel heeft de visitatie als prettig ervaren. De visiteurs geven in hun 
mondelinge toelichting en deze verslaglegging een reëel beeld terug van de school. De directeur 
en daltoncoördinator beseffen dat er nog genoeg ontwikkelpunten zijn. Maar zoals het visitatie-
team al aangeeft, de wil om te ontwikkelen is aanwezig binnen het team. De aanbevelingen zullen 
dan ook positief opgepakt gaan worden en we zullen hier zeker een groei in gaan zien.  
De toekomst van de Vuurvogel wordt dan ook met vertrouwen tegemoet gegaan. Het is als erg 
fijn ervaren dat onderdelen zoals het competentiebord en de wbd-sessies als positieve elementen 
worden benoemd. Net als de positieve manier waarop leerlingen, ouders en leerkrachten met 
elkaar omgaan.  
Ook het team van de Vuurvogel ziet de volgende visitatie met vertrouwen tegemoet en we hopen 
dan nog meer parels te kunnen laten zien. 
 

 

 

 

aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Samenwerking 
 
1.1 LLN-niveau: 
Op de Vuurvogel werken kinderen samen, helpen ze elkaar, gebonden 
aan lesstof en gerelateerd aan schoolprojecten.  
Kinderen laten samenwerken om samen de eigen opbrengsten 
(leeropbrengsten en brede vormingsopbrengsten) te kunnen verhogen is 
ontwikkelpunt van de school. Een benadering met een diversiteit aan 
samenwerkvormen kan hierbij handvatten geven.  
 
1.2 LKR-niveau: 
De verschillen in handelen tussen leerkrachten zijn te groot. De door-
gaande lijn in gelijke wijze van denken en handelen hebben we te weinig 
kunnen constateren. Wij adviseren het team op basis van een gezamen-
lijk gedragen visie samen te denken, te brainstormen, te handelen en 
deze gezamenlijkheid ‘vast te leggen’ en uit te stralen. 

actie Werkvormen op leerkrachtniveau. Gezamenlijke visie uitwerken door 
middel van collegiale consultaties en team voorbereidingsmiddagen. 
Werkvormen op leerling niveau. Coöperatieve werkvormen uitbreiden 
naar groeps- en bouw doorbrekend. Koppeling maken naar IK-doelen 
en competentiebord. 2015-2016 Verkennen van behoefte 
ondersteuning. 

uitvoerenden Team 

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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tijdvak 2016-2019 scholing 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Drs. A. Wenke  

toelichting 

 
 
 
 

aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Vrijheid in gebondenheid 
 
De takenlijst is het basisinstrument voor kinderen om op zelfstandige 
wijze te werken. Het visitatieteam heeft verschillende formats gezien. 
Kies liefst één format op basis waarvan leerlingen in alle groepen hun 
werk kunnen plannen, volgen en evalueren. Het format is in beginsel 
gelijk, de uitwerking bouwt zich uit en is toegespitst op het leerjaar. 
Een samensmelting van dag- en weektaak tot één takenlijst kan hulpvol 
zijn. Een indeling per vakgebied kan ook helpen. 

actie Doelenmuren maken per blok met daaraan gekoppeld doelenkasten. 

uitvoerenden Teamleden 

tijdvak 2016-2019 
scholing/ externe 
ondersteuning 

Niet van toepassing 

toelichting Taakbrief en doelenkasten 

 1 format 

 Uitbouw naar hogere groepen (hoger niveau) 

 Per vakgebied doelenmuur en doelenkast 

 Samenvoeging dag- en weektaak 

 
 
 

Visie 

De visie en missie is 
geformuleerd. Deze 
met elkaar bespreken. 
wat betekent dit voor 
de individu 

gezamenlijke visie 

de individuele visie is 
gekoppeld aan de 
gezamenlijke visie. 
Alles wat je voor de 
organisatie doet mag 
geen schade 
toebrengen!  

uitstralen 

zichtbare doorgaande 
lijn. 

Taakbrief 

er moet 1 format 
worden ontwikkeld 

differentiatie 

de individuele 
leerling moet op 
zijn/haar niveau 
kunnen plannen en 
werken 

uitstralen 

zichtbare 
doorgaande lijn. 
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aanbeveling 3. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Reflectie 
 
In de klassen wordt gekeken naar het resultaat van het werk. Ging het 
goed, of ging het niet goed. Dat is evalueren. Maak de verdiepingsslag 
naar reflectie op het werk. Waarom ging het goed? Wat deed ik precies? 
Hoe heeft de samenwerking met een klasgenoot mijn werk verbeterd? 
Reflecteren is kijken naar de eigen rol in het leerproces. 

actie Relatie leggen tussen de IK-doelen en het taakformulier. en Leerlingen 
leren te kijken naar hun eigen rol in het leerproces door middel van het 
aanbieden van reflectievormen. 

uitvoerenden team 
tijdvak 2016 - 2019 
scholing/ externe 
ondersteuning 

 

toelichting 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

naam functie handtekening datum 

    

    

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

 

portfolio 

Per semester (4 
semesters per jaar) 
een leerdoel 
opstellen 

IK-doelen 

per (les)blok een 
stelt een leerling 
een eigen leerdoel 
op. 

Taakbrief 

taakbrief wordt 
bewaard 

ouder-kind 
koppeling 

leerkracht-
leerlinggesprekken 

Ondertekening  school en 

visitatievoorzitter voor gezien 


