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Visitatie  

vanuit de Nederlandse Dalton Vereniging 

Zelfevaluatie & visitatieverslag 
 

Naam school/kindcentrum OBS de Tjalk  

Adres Tjalk 29-41 

Postcode en plaats 8232 LT Lelystad 

E-mailadres school/kindcentrum p.ruijmgaart@stichtingschool.nl 

Telefoonnummer school/kindcentrum 0320 - 250445 

Bestuurder(s) Mw. J. Merkx 

Leidinggevende school/kindcentrum Priscilla Ruijmgaart   

Daltoncoördinator(en) Hanneke Gerritsen-Postema 

Aantal groepen 11 

Aantal kinderen 272 

Aantal leraren/pedagogisch medewerkers 24 

In bezit van daltoncertificaat 17 

Bezig met daltoncursus 0 

Nevenvestigingen  

Stand van zaken inspectie Basisarrangement/voldoende 

Visitatievoorzitter  

Lid 1.  

Lid 2.  

Lid 3.  

Datum visitatie 11 april 2022 

Soort visitatie Versnelde visitatie 

(besluit vorige visitatie)  

1e licentieaanvraag  

Licentieverlenging  

Versnelde visitatie licentieverlenging x 

Visitatie na bezwaarprocedure  
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1 Zelfreflectie  

1.0 Aanbevelingen vorige visitatie  

(niet van toepassing bij 1e licentieaanvraag) 

School/kindcentrum 

Aanbevelingen (noteer de aanbevelingen van de vorige visitatie) 

1. Samenwerken gebeurt mondjesmaat en we hebben het lang niet overal gezien of gehoord. 
Zorg in de komende jaren voor een goede doorgaande lijn in samenwerken en beschrijf dit. 
Volgens het visitatieverslag is er op dit moment nog geen visie op samenwerken. Tip: Gebruik 
hiervoor de methode Leefstijl en vormen van coöperatief leren. 

2. Vergroot het eigenaarschap van de kinderen. We zien dit wel terug in de doelenborden, maar 
niet in de taakbrieven (deze zijn erg leerkrachtgestuurd). Ook in keuzewerk hebben de 
kinderen geen eigen inbreng (in groep 1/2 hebben we wel mooie voorbeelden hiervan gezien 
en ook in de gymlessen). 

 

School/kindcentrum 

Wat hebben we gedaan en wat is het resultaat? 

1. Op De Tjalk vinden wij samenwerken erg belangrijk. het komt regelmatig terug in bouw en 
teamvergaderingen. door het gebruik van coöperatieve werkvormen wordt er veel 
samengewerkt. Het is ons door verschillende reden nog niet gelukt hier een doorgaande 
leerlijn voor te maken. Dit staat wel voor volgend jaar gepland. 

2. Eigenaarschap d.m.v. de weektaak 
Op de Tjalk gebruiken wij nu de weektaak als middel om het eigenaarschap van de leerlingen 
te vergroten. 
 
Eigenaarschap d.m.v. het Portfolio 
Daarnaast hebben we vanaf vorig schooljaar een grote stap gezet richting eigenaarschap 
door het ontwikkelen van het Portfolio. De kleuterleerkrachten hebben, samen met de 
leerkrachtondersteuner en met behulp van de Daltoncoördinator, een Portfolio ontwikkeld. 
Gedurende het afgelopen schooljaar zijn er, in gebruik, een aantal zaken aangepast 
waardoor het Portfolio inmiddels een vaste vorm heeft. Het ontwikkelde Portfolio is bij de 
kleuters in te zien. 
Dankzij het PLG van de opleiding MLI van onze Daltoncoördinator, is er ook een vervolg 
gegeven aan de verdere ontwikkeling van het Portfolio. Er is theoretisch onderzoek gedaan, 
stakeholders zijn ondervraagd (leerkrachten, leerlingen, ouders, directie), een visie neergezet 
en er zijn mogelijkheden verkend. Het resultaat hiervan is weergegeven in 2 (korte) filmpjes, 
die op wens te zien zijn tijdens het visitatiebezoek. De groepen 4 T/m 7  werken nu ook met 
een portfolio.  
Het doel is uiteindelijk om in de gehele school het Portfolio als middel in te gaan zetten, met 
als doel het eigenaarschap van de leerlingen over hun eigen leren te vergroten. 
 
Uit bovenstaande is, net zoals bij de aanbeveling van samenwerken, te lezen dat het 
onderwerp ‘eigenaarschap’ nog geen vaste plek heeft op de Tjalk. Dankzij de aanbeveling 
vanuit de vorige visitatie, zijn hier echter wel verschillende stappen in gezet. De grootste stap, 
het inzetten van het Portfolio als middel om leerlingen eigenaar te laten zijn van hun 
leerproces, heeft al een mooie plek gekregen in de groepen 1 t/m 7. Nu is het zaak om deze 
ontwikkeling op de juiste manier voort te zetten naar de volgende groep(en).  
 
De andere stap, het inzetten van de weektaak als middel om leerlingen eigenaar te zijn van 
hun planning over het leren, is gelukt in de groepen 1 t/m 8. 
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Visitatieteam 

Beide aanbevelingen zijn niet goed uit de verf gekomen. 

Cooperatieve werkvormen zijn geïntroduceerd, maar nog niet geïmplementeerd. We hebben 

in de school vrij weinig samenwerkingsvormen gezien. Zoals jullie zelf aangeven is er nog 

geen doorgaande lijn op het gebied van samenwerken bij de leerlingen. Ook bij de 

leerkrachten bespeuren we weinig samenwerking. Belangrijk is dat afspraken goed geborgd 

worden, zodat iedereen weet wat er van hem of haar verlangd wordt. 

Het tot nu toe ontwikkelde portfolio is een eerste voorzichtige stap om te komen tot meer 

eigenaarschap bij de leerlingen. Zoals jullie in het verslag zelf opmerken: “Eigenaarschap  

nog geen vaste plek heeft op de Tjalk”, is dan ook een juiste conclusie. De hele dag dalton 

zal zeker een bijdrage leveren tot een vergroting van het eigenaarschap. Hierdoor zal de 

weektaak ook meer eigen worden. nu is het een afvinklijstje van de vaste lessen. Het 

eigenaarschap zou kunnen zitten in de keuzetaken op de achterzijde van de weektaak. Hier 

wordt echter door de leerlingen weinig of geen gebruik van gemaakt. 
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Beschrijf hieronder per kernwaarde het volgende: 

● Wat heb je de afgelopen tijd gedaan? (ontwikkelproces) 

● Wat is de huidige situatie? Wat gaat goed? Waar zijn jullie trots op?  

● Wat zijn de ontwikkelpunten? 

De indicatoren op kind-, pedagogisch medewerker/leraar- en school/kindcentrumniveau, 

evenals de bouwstenen in de gedachtenwolken kunnen hiertoe een hulpmiddel zijn, zie 

hiervoor de bijlagen op www.dalton.nl onder de kop ‘visitatie en licentie’. 

1.1 Vrijheid in gebondenheid / verantwoordelijkheid en 

vertrouwen 

School/kindcentrum 

Op leerlingniveau 

De leerlingen werken bij ons op school met een weektaak, zij starten hiermee vanaf groep 1 en deze 

ontwikkelt zich tot de leerlingen in groep 8 zitten (zie Tjalk Handboek hoofdstuk 1.8 de taak). Door 

middel van de weektaak moeten de leerlingen een deel van hun taken plannen. De leerkracht 

selecteert een aantal taken voor de leerlingen die zij vervolgens plannen door middel van hun 

weektaak. Leerlingen leveren aan het eind van de week hun weektaak in, de leerkracht kijkt de 

weektaak na en zet een handtekening en eventueel een notitie over die week. De weektaak gaat 

iedere vrijdag met de leerlingen mee naar huis en komt op maandag weer mee naar school, zo zijn 

ouders ook op de hoogte van het werk van de leerlingen.  

Wij werken met een kwartiertjesrooster (zie Tjalk Handboek hoofdstuk 1.6 het kwartiertjesrooster), 

hier kunnen de leerlingen per kwartier zien welke vakken er die dag aan bod komen en wanneer er 

een instructie is. Binnen het kwartiertjesrooster van de midden en bovenbouw wordt er gebruik 

gemaakt van de kleuren wit, blauw en rood. Bij vakken waar de kaartjes volledig wit zijn moeten de 

leerlingen de hele les meedoen met de activiteit. Bij vakken met een blauwe rand is er een instructie 

waaraan niet alle kinderen mee hoeven te doen. Rode kaartjes geven aan dat er een toets is.  De 

borden met de kwartiertjesroosters hangen in iedere groep. Echter wordt niet in iedere groep het 

kwartiertjesrooster op dezelfde effectieve wijze ingezet. Dit verdient nog enige aandacht. 

Ontwikkeling: 

Naar aanleiding van de individuele gesprekken met de Daltoncoördinator zijn er diverse 

ontwikkelingen in gang gezet. In combinatie met de weektaak zijn we nu in de bovenbouw gestart met 

het aangeven van tijdsvakken binnen het kwartiertjesrooster. Een grijs vak betekent dat de leerlingen 

geen tijd hebben voor zelf geplande taken of zelfgekozen werk. Er zijn dus ook plekken op het bord 

die volledig leeg zijn, hier hebben de leerlingen de tijd om hun zelf geplande werk te maken. Op de 

achterkant van de weektaak staan taken die de leerlingen die week moeten plannen, aan de hand 

van de grijze en witte vakken binnen het kwartiertjesrooster plannen de leerlingen deze taken. De 

leerkracht begeleidt en stuurt bij wanneer de kinderen hun werk aan het plannen zijn.  

Zoals hierboven is te lezen is de weektaak nog erg in ontwikkeling. We blijven binnen het team 

reflecteren wat we als prettig en effectief ervaren of juist niet.  

Vanaf groep 4 tot en met 8 hangt er in iedere klas een werken aan doelen poster.  

Leerlingen kunnen aan de hand van deze kaartjes zelf bepalen of zij een bepaalde uitleg mee doen 

met de klas of zelfstandig aan het werk gaan. De leerkracht heeft het overzicht en kan hier eventueel 

op sturen en uiteindelijk ook bepalen. Vrijheid in de keuze, gebondenheid door middel van de sturing 

van de leerkracht, afhankelijk van de leeftijd en/of de capaciteiten van de leerling. 

Samen zijn we verantwoordelijk voor de materialen op onze school. Alle groepen werken met 

specialistentaken, dit zijn taken die leerlingen krijgen zoals het netjes maken van de boekenkast en 

het opruimen van de kasten (zie Tjalk Handboek hoofdstuk 1.17 klasinrichting).  
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We zijn gestart met het gebruiken van een portfolio (zie evaluatie aanbeveling 2). Door middel van het 

gebruik van het portfolio kunnen de leerlingen zelf hun trotse werkjes tonen. Zij krijgen hierdoor meer 

zicht op hun eigen leerontwikkeling en dragen zelf bij aan het bijhouden hiervan. 

Op dit moment heeft groep 3 een lettermuurtje in zijn/haar map. Gedurende het schooljaar houdt het 

kind hierin bij hoeveel en welke letters ze al kennen. Dit lettermuurtje geeft het kind een mooi 

overzicht in welke letters het al kent en welke nog niet. De letters die het kind nog niet kent kan het 

kind gaan oefenen a.d.h.v. materialen uit de letterkast. De letterkast is tijdens de visitatie te zien (ook 

al hebben de meeste leerlingen hun lettermuurtje al vol in deze tijd van het schooljaar, ze kunnen het 

goed uitleggen). 

In ontwikkeling is de periodetaak voor rekenen in groep 3. Hierop staan verschillende rekendoelen. 

De periodetaak is gekoppeld aan de weektaak en aan de rekenkieskast. in het portfolio kunnen 

kinderen aangeven welk doel ze aan het oefenen zijn en of ze het goed en vlot kunnen. De bedoeling 

is dat ze dit gaan 'bewijzen’ aan de leerkracht, dit kan d.m.v. een spelletje, een werkblad of een 

mondelinge opdracht. Het is de bedoeling dat het lettermuurtje en het rekendoelenblad uiteindelijk 

een plekje krijgen in het portfolio van groep 3. Hierover zijn de leerkrachten van groep 3 in gesprek 

met de Daltoncoördinator. Daarnaast is er in de bouwvergadering ruimte gemaakt om bovenstaande 

te bespreken, met betrekking tot de overgang van het Portfolio 6 naar groep 7 en 8 naar groep 3-4. 

Iedere donderdag staan er 4 leerlingen van groep 8 ingepland om te ondersteunen bij de lessen 

Bewegingsonderwijs. Deze lessen bestaan uit meerdere activiteiten, waar de leerlingen van groep 8 

een onderdeel begeleiden. Dat kan zijn door het bieden van een helpende hand, maar ook door het in 

gang zetten van een spelsituatie of het evalueren van een onderdeel (zie het nog te publiceren artikel 

in het komende nummer van DaltonVisie, tijdschrift voor Daltononderwijs). De hulp van deze 

leerlingen brengt voor beide partijen een groot aandeel in het vergroten van vertrouwen. Vertrouwen 

dat je iets kan (zoals balanceren over een dunne balk of het kunnen begeleiden van een groepje 

kinderen), maar ook vertrouwen in elkaar. Het vertrouwen krijgt een nog grotere vorm in de lessen 

klimmen. De leerlingen van groep 8 krijgen een klimcursus van de gecertificeerde leerkracht 

Bewegingsonderwijs. Na het positief afronden van deze cursus ontvangen de leerlingen een 

certificaat. Met dit certificaat op zak worden deze leerlingen ingezet bij de lessen klimmen, om de 

leerlingen van de groepen 3 t/m 7 te zekeren. De leerlingen van groep 8 moeten hierbij het 

zelfvertrouwen uitstralen, ‘Mij kan je vertrouwen’. De jongere leerlingen moet deze leerlingen 

vervolgens het vertrouwen geven ‘Ik durf, onder begeleiding van jou helemaal naar boven te 

klimmen!’. De klimlessen zijn een groot succes geweest! Op de website van de Tjalk zijn deze lessen 

door de vakleerkracht Bewegingsonderwijs in een artikel weergegeven. 

 

Op leraarniveau 

Op een aantal weektaken op de Tjalk kunnen leerlingen zelfstandig taken of lessen plannen. Dit is 

nog geen verplichting binnen alle groepen.  

Groep 1/2 plant op vrijdagmiddag de verplichte werkjes voor de week erop op het planbord (zie 

hiervoor ook Tjalk Handboek hoofdstuk 9). 

In groep 3 plannen de kinderen de verplichte taken van hun extra werk taal/lezen en rekenen per dag. 

Op de achterkant van de weektaak zien de kinderen wat er voor rekenen en taal/lezen verplicht is. Zij 

plannen dit zelf door er met de kleur van de dag een streep onder te zetten.  

Aan de hand van het doelenbord en de plek van de naamkaartjes hierbij kiest de leerkracht of de 

leerling bij welke opdracht hij/zij begint. Dit is afhankelijk van het doel dat aangeboden wordt. Binnen 

de weektaak kunnen wij hierin nog groeien naar het duidelijk maken bij welke opdracht een kind moet 

beginnen, al is dit erg afhankelijk van een specifiek doel.   

 

Op schoolniveau 

Binnen de Tjalk is er voor leerlingen en voor leerkrachten veel ruimte om te proberen en te 

ontwikkelen. Zo worden suggesties om de weektaak te verbeteren toegejuicht. We hebben met elkaar 

afspraken waar de leerkrachten zich aan houden en waar ook de kinderen zich aan dienen te houden. 
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We zijn als leerkrachten verantwoordelijk voor alle leerlingen en spreken hierom ook elkaars 

leerlingen aan indien dat nodig is. Leerlingen weten dat afspraken door de hele school gelden.  

Door verschillende wisselingen, is het erg belangrijk deze basis weer met elkaar te bespreken zodat 

we nog steeds de doorgaande lijn behouden binnen onze school. 

 

 

Reactie visitatieteam 

Het daltononderwijs op de Tjalk is nog erg leerkrachtgestuurd. Er is voor de leerlingen 

weinig ruimte om zelf een invulling te geven aan de weektaak. In volgorde worden de 

vakken aangeboden en de verwerking gemaakt. Daltontijd werd door een leerling verklaard 

met afmaaktijd. Het kwartiertjesrooster is bedoeld om het ritme van de dag qua instructies 

en groeps-  of klassikale momenten aan te geven. De rest (witte vlakken) is daltontijd waarin 

de leerlingen keuzes mogen maken aan welk onderdeel ze willen werken. 

Verantwoordelijkheid nemen bij de leerlingen begint met verantwoordelijkheid geven bij de 

leerkrachten. de vrijheid is nu teveel gebonden. 

In jullie bovenstaande tekst geven jullie aan dat in enkele groepen  al wel gewerkt wordt met 

plannen en keuzes maken. Maak hier schoolafspraken over 
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1.2 Zelfstandigheid 

School/kindcentrum 

Op leerlingniveau 

Op de weektaak kiezen de leerlingen een doel waar zij die periode aan willen werken. De leerlingen 

kiezen op dit moment vaak voor een korte periode en het doel is vaak gericht op werk dat op hun 

weektaak staat. We willen graag groeien naar het werken aan doelen waar leerlingen nog moeite mee 

hebben en dat leerlingen weten welk materiaal zij kunnen kiezen om hieraan te werken.  

Door middel van het doelenbord is inzichtelijk voor leerlingen bij wie zij hulp kunnen vragen. 

Bijvoorbeeld wanneer de leerkracht het grote daltonblok op rood heeft liggen en niet gestoord kan 

worden, leerlingen kunnen dan kijken op het doelenbord welke leerling het doel al beheerst en wie 

hen het best kan helpen op dat moment. We willen er graag naar toe dat leerlingen tijdens een 

periode hun naamkaartje uit henzelf gaan verplaatsen wanneer zij vinden dat het doel al beter gaat of 

zelf al beheerst wordt. We zijn op dit moment nog niet zover, maar stimuleren kinderen nu tijdens de 

lessen hun kaartje te verplaatsen.  

In alle groepen wordt gewerkt met een daltonblokje, kinderen geven hiermee aan of zij wel (groen) of 

niet willen samenwerken of gestoord willen worden (rood). Ook geven zij hiermee aan of zij een vraag 

hebben (?). Ook de leerkracht heeft een groot daltonblok. Leerlingen weten dat zij de leerkracht niet 

kunnen storen wanneer dit blok op rood ligt, of wanneer we een rondje lopen voor vragen als het blok 

op ? staat. Ook hangen in iedere klas de kaarten voor de uitgestelde aandacht, we stimuleren 

kinderen deze stappen te volgen en zelf te zoeken naar een oplossing voor hun vraag. Hierbij 

gebruiken wij ook de timer en het stoplicht. Wanneer het stoplicht op rood staat betekent dit dat het 

stil moet zijn en er niet samengewerkt kan worden, hierbij kan de timer aangeven voor welke periode 

dit geldt. Oranje betekent zachtjes overleggen, als het stoplicht op groen staat mag er gewoon 

gepraat worden. 

De leerlingen mogen tijdens de verwerking van een les, dus na een uitleg/instructie, zelf kiezen waar 

en hoe zij willen werken. Leerlingen kunnen kiezen voor een stille werkplek in de klas of in de 

middenruimte. Op de gangplek mogen zij in de ochtend rustig overleggen. In de middag is ook de 

middenruimte een samenwerkplek. De kinderen pakken een gangpas en nemen die mee naar de plek 

waar zij gaan werken. Wanneer zij zich niet aan de afspraken houden worden zij teruggestuurd naar 

de klas en kunnen zij niet meer op deze plek. Vervolgens kunnen zij in de klas laten zien dat ze de 

verantwoordelijkheid aankunnen en het vertrouwen weer verdienen om het opnieuw te proberen. 

 

Nakijken:  

De leerlingen kijken bepaalde vakken zelf na en verbeteren hun fouten na het nakijken. In de klas is 

een vaste plek waar leerlingen nakijken of waar het materiaal ligt waarmee zij hun werk kunnen 

nakijken. De leerlingen leveren hun werk daarna in de nakijkbak in en de leerkracht kijk na of pakt dit 

steekproefsgewijs aan. 

 

Op leraarniveau 

Ook hierin is de weektaak weer een belangrijk middel waar leerlingen mee werken. Op de weektaak 

plannen de leerlingen hun zelfstandige taken. Op de voorkant van de weektaak en op het 

kwartiertjesrooster is te zien wanneer leerlingen tijd hebben om hieraan te werken. Dit kan een 

onderdeel van de les zijn, maar ook een bepaalde tijd waarin de leerlingen tijd hebben om hun 

geplande taken te maken en er geen andere lessen gepland zijn. 

We hebben een mooie start gemaakt met de kieskast om verder te kunnen oefenen met de 

leerdoelen of met het automatiseren. De volgende stap is het geven van aanbod in de kieskast op het 

gebied van talentontwikkeling. 

 

Op schoolniveau 
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We zijn op veel gebieden bezig ons verder te ontwikkelen en te groeien. Initiatieven worden hiervoor 

erg gestimuleerd. Leerkrachten krijgen veel ruimte om zelf nieuwe ideeën uit te testen in de klas, in 

bijvoorbeeld een bouwvergadering wordt besproken wat er vervolgens met het desbetreffende idee 

wordt gedaan. Hier kan besloten worden dat de hele bovenbouw hiermee wil werken of soms zelfs 

voor de hele school, in dat geval gaat het idee mee naar de teamvergadering waarbij we er samen 

over discussiëren en uiteindelijk een besluit in nemen.  

Er is in bouwvergaderingen altijd ruimte om zelf agendapunten toe te voegen en zo initiatieven te 

bespreken.  

In het schoolplan staan nieuwe doelen geformuleerd, ook op het gebied van Dalton. Eind april komt 

hier een andere vorm in, door doelmatig en puntsgewijs de ambities op het gebied van Dalton aan te 

pakken, doormiddel van het inzetten van coöperatieve werkvormen in de teamvergaderingen en 

studie(mid)dagen. 

 

Reactie visitatieteam 

De weektaak is in de afgelopen periode vernieuwd en heeft een aantrekkelijke lay-out. De 

voorkant van de weektaak heeft het karakter van een aftekenlijst: de leerlingen gebruiken 

het alleen om af te kleuren of ze een taak hebben afgerond. De persoonlijke doelen op de 

voorzijde en de achterzijde geven enige ruimte om te reflecteren, maar deze worden zelden 

of nooit ingevuld. De weektaak geeft geen ruimte om taken te plannen; de leerlingen geven 

aan vooral te werken aan taken waarvoor ze net instructie hebben gehad. De weektaak is 

niet gedifferentieerd.We hebben ook leerlingen gesproken die niet iedere week een 

weektaak in hun mapje doen en gebruiken. 

Het werken aan doelen hebben wij op de weektaak niet terug kunnen zien. 

De weektaak gaat op vrijdag mee naar huis, zodat ouders kunnen zien hoe het werken is 

gegaan. De ouders geven aan dat dit weinig toevoegt, omdat ze alleen zien dat de taken af 

zijn. 

 

De Daltonblokjes worden in de diverse groepen gebruikt. We hebben leerlingen gesproken 

die niet wisten waar de blauwe zijde voor diende. 

 

Een groep 3 was opgesplitst vanwege een zieke leerkracht. De leerlingen van deze groep 

werkten op verschillende plekken aan hun taken. Ze gebruikten daarbij niet hun weektaak, 

maar wisten wel wat ze moesten doen. Op de gang hebben we vooral kinderen zien werken 

met een volwassen begeleider. 

 

Het kwartiertjesrooster is zichtbaar en geeft veel structuur aan de dag. Hier en daar zagen 

we ‘Daltontijd’ op de planning staan. Volgens de leerlingen is ‘Daltontijd’ vooral te gebruiken 

om taken af te maken die zijn blijven liggen. 
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1.3 Samenwerking 

School/kindcentrum 

Op leerlingniveau 

In groep 1-2 zijn er 2 werkvormen, in groep 3-4 zijn er 4 werkvormen, in groep 5-6 zijn er 6 

werkvormen en in groep 7-8 zijn er 8 werkvormen waaruit gekozen kan worden. Het grootste deel van 

de groepen gebruikt deze werkvormen regelmatig, een klein deel van de groepen gebruikt deze 

werkvormen (te) weinig. Hierover gaat de directie in gesprek aan de hand van de Dalton kijkwijzer. 

Daarnaast werken we met gangpassen. In de groepen 3, 5 en 5-6 worden deze ingezet. Leerlingen 

kunnen in de gang samenwerken en in de middenruimte stil werken. Ze leggen een pas op hun tafel 

in de klas en nemen een kaart mee. Op deze manier is zowel voor de leerkracht in de klas duidelijk 

dat de leerling voor een andere werkplek heeft gekozen en is voor de andere leerkrachten duidelijk 

dat de leerling de verantwoordelijkheid heeft gekregen om op die plek te werken. We hebben 

ondervonden dat de gangpassen fijn werken, waardoor de gangpassen nu door al meer groepen in 

gebruik zijn genomen. Ook zijn er een paar klassen die samenwerkplekken in de eigen klas hebben 

georganiseerd. 

In het schooljaar 2019-2020 heeft de Daltoncoördinator vanuit haar opleiding MLI een onderzoek 

gedaan naar het samenwerken op de Tjalk. Hieruit bleek dat er vooral samen gewerkt wordt in plaats 

van dat er samengewerkt wordt. Ook bleek dat de ontwikkeling van samenwerkingsvaardigheden van 

groot belang is om succesvol te kunnen samenwerken. Samen met de inzet van onze methode voor 

sociaal-emotionele ontwikkeling KiVa kunnen we hier een mooie slag in gaan maken. Er moeten in de 

groepen meer momenten aangeboden worden om daadwerkelijk samen te kunnen gaan werken. 

Vanuit het kwaliteitsverbetertraject van de directie zullen ook het onderdeel samenwerken vanuit de 

Dalton Kijkwijzer meegenomen worden en hier ook meer de mogelijkheden van gaan benutten. 

Vanuit de gesprekken die we als team met elkaar gevoerd hebben over Dalton, waarbij we mooie 

ervaringen deelden over incidentele activiteiten waarbij oudere leerlingen de jongere leerlingen 

voorlezen en samen knutselen, is er dit schooljaar gekozen voor een vaste plek voor het 

groepsdoorbrekend samenwerken. Iedere week helpt groep 8 een uur bij verschillende activiteiten bij 

de onderbouw. In de eerste periode van dit schooljaar hebben de leerlingen geholpen bij 

knutselactiviteiten. In iedere klas op de onderbouw was creatieve activiteit, onder begeleiding van een 

aantal leerlingen van groep 8. Hierbij werd met name ondersteund bij fijne motorische handelingen. 

Vanuit deze positieve ervaring is er voor het continueren hiervan gekozen. Deze periode begeleiden 

de leerlingen van groep 8 de leerlingen van groep 1-2-3 bij speelleeractiviteiten. Hierbij gaat het met 

name om activiteiten waarbij de leerkracht in de reguliere setting handen te kort komt, en deze 

handen op een fijne en effectieve manier geboden kunnen worden door de leerlingen in groep 8. 

Daarnaast wordt hierbij ook gewerkt aan de vaardigheden van de leerlingen van groep 8, om samen 

te kunnen werken met jongere leerlingen en hen stapjes in hun ontwikkeling te kunnen laten maken. 

Vanwege deze positieve ervaringen met het groepsdoorbrekend werken, gebeurt dit nu ook bij de 

onderbouw. Groep 3 leert lezen en wil dit dolgraag laten horen. Sinds kort lezen de leerlingen van 

groep 3 iedere vrijdagmiddag een kwartiertje voor aan de leerlingen van groep 2. Hierdoor kunnen de 

leerlingen van groep 3 hun kunsten tonen, aan een fijne luisteraar, en kunnen de leerlingen van groep 

2 alvast kennismaken met het niveau van groep 3. 

 

Op leraarniveau 

Het team van de Tjalk heeft een prettige manier van samenwerken. Met name per parallel of per 

bouw wordt er intensief samengewerkt om samen goed onderwijs neer te zetten. Tijdens het bezoek 

van de inspectie (juni 2018) is dit ook gezien, ze hebben gezien dat de samenwerking in het team 

sterk is. De leraren willen samen het onderwijs zo goed mogelijk vormgeven. 

Een aantal collega’s vraagt ook feedback van de leerlingen om hen te helpen zich verder te 

ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld zijn na het uitvoeren van een experiment, waarbij de leerlingen hun 

input mogen geven om het experiment nog beter te laten slagen. 
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Zoals eerder genoemd, is het samenwerken op de Tjalk in ontwikkeling. We zijn nog niet zo ver dat 

alle leraren verschillende vormen en niveaus van samenwerken kan toepassen. Ook is hierin verschil 

per groep, wat ze aankunnen. Wel maken we (voorzichtige) stappen hierin, waarin de mogelijkheden 

verkend worden. Het pedagogisch klimaat op de Tjalk is goed op orde. Ook dit is gezien tijdens het 

bezoek van de inspectie, ze hebben een mooie verbetering gezien in het pedagogisch klimaat. Dit 

heeft uiteraard gevolgen voor het prettig kunnen samenwerken tussen de leerlingen onderling. 

 

Op schoolniveau 

Op de Tjalk hebben wij een leerlingenraad. Vanaf groep 5 is één leerling per groep vertegenwoordigd 

in de leerlingenraad. De leerlingen leren opkomen voor hun belangen binnen de schoolorganisatie. Ze 

tellen mee en maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen. De leerlingen krijgen 

inzicht in de organisatie van de school en door hen te betrekken en verantwoordelijk te maken voor 

schoolse zaken, zal dit de kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen. De kinderen zullen zelf ook 

meer betrokken raken met de school en ondervinden wat realistisch en haalbaar is. De leerlingenraad 

bevordert het actief burgerschap en sluit aan op het educatief partnerschap.  

Voordat de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten in de betrokken groepen een “les 

leerlingenraad”, waarbij zij uitleggen wat de leerlingenraad is, wat van een lid verwacht wordt, hoe de 

verkiezingen verlopen en hoe bespreekpunten worden geïnventariseerd. Vervolgens worden in de 

groepen 5 t/m 8 (in het begin van het schooljaar) verkiezingen gehouden. De leerkracht mag dit naar 

eigen inzicht doen: een grote campagne of gewoon een kringgesprek met een stemronde. In elke 

groep wordt één leerling gekozen die namens de groep het woord zal voeren in de leerlingenraad. 

In de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 leidde de Daltoncoördinator de leerlingenraad. in het 

schooljaar 2019-2020 leidde de directeur de leerlingraad. 

In het schooljaar 2021-2022 leidt de leerkracht van groep 6(Marina)de leerlingeraad. 

De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas. 

In de MR is er een prettige samenwerking te zien tussen leerkrachten, ouders en directie. De ouders 

geven op een positieve manier feedback op de verschillende zaken die spelen op school. 

Reactie visitatieteam 

Wij hebben hele mooie plannen op het gebied van samenwerking gezien. In de algemene 

hal, staat een mooie banner en op alle ramen en in de klassen hangen kaarten van 

verschillende vormen van samenwerken. Het staat op papier, maar niemand werkt ermee. 

Ouders gaven terug dat ze hier niet van op de hoogte waren, de kinderen uit de 

leerlingenraad wisten het ook niet en de leerkrachten gaven aan dat ze er niet mee werkten. 

Ons advies is om deze mooie doorgaande lijn uit te gaan dragen binnen de school. Het was 

ook een aanbeveling die 5 jaar geleden is gedaan. Tijdens de observaties zagen we vooral 

dat er samen gewerkt wordt, maar de kinderen werkten niet samen. Probeer zoals jullie dit 

zo mooi hebben bedacht voor de kinderen in groep 8 die andere kinderen helpen tijdens de 

gymles dit ook verder in de school uit te dragen, denk aan maatjesgroepen, maatjeswerk, 

meerdere coöperatieve werkvormen aanbieden per week en dit wegzetten in de 

jaarplanning. Op deze manier wordt ook het eigenaarschap bij de leerlingen vergroot. 

 

Veel leerkrachten werken hard en dat hebben we gezien, maar de leerkrachten werken niet 

samen. Wij hadden het gevoel dat de leerkrachten allemaal op een eigen eiland zaten. Wij 

adviseren dan ook om meer op leerkrachtniveau samen te werken door bij elkaar op 

klassenbezoek te gaan met een kijkwijzer die gemaakt is aan de hand van de dalton 

afspraken. Zet met elkaar een DOP op met uit iedere bouw een leerkracht, zodat jullie niet 

kwetsbaar zijn als er eventueel een leerkracht uitvalt. Iedere klas heeft wel een pareltje, deel 

en leer van elkaar. 
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1.4 Reflectie 

School/kindcentrum 

Op leerlingniveau 

In een week zijn er momenten waarop je met de groep of met enkele leerlingen reflecteert op de 

planning van hun werk en hun daadwerkelijke gemaakte werk. Hoe komt het dat je je werk hebt 

afgekregen? Waarom is dit (nog) niet gelukt? Wat kan je de volgende keer anders doen? Wat heb jij 

nodig?  

In groep ½ gebeurt de reflectie veelal tijdens het werk. Daarnaast is ook hier het Portfolio een middel 

om tot reflectie te komen door/met de leerlingen. 

Maar ook andersom gebeurt het, hoe komt het dat je bent blijven hangen of zelfs een stapje terug 

bent gegaan? Dit alles geeft weer inzicht bij het kind wat het nodig heeft bij zijn/haar eigen leerproces 

om doelen te behalen. 

Aan het eind van de dag wordt er gereflecteerd op of bijv. doelen van een bepaalde les zijn behaald, 

maar het kan ook dat er gereflecteerd wordt op het samenwerken/zelfstandig werken, de rust in de 

groep. Vaak is er aan het begin van de ochtend of les kenbaar gemaakt wat het doel is van die 

dag/les. 

In de groepen wordt gebruik gemaakt van verschillende symbolen, uitgestelde aandacht, het uitkiezen 

van een effectieve werkplek, coöperatieve werkvormen, kringen enz, maar op het gebruik van deze 

symbolen en manieren van werken wordt ook regelmatig gereflecteerd. Dit om het gebruik ervan te 

optimaliseren, maar ook om erachter te komen waarom iets niet goed gebruikt wordt of wat juist goed 

gaat. 

In de middenbouw wordt ook regelmatig gereflecteerd op het gebruik van de weektaak. Onderwerpen 

die daarbij aan de orde komen zijn o.a. het plannen, wat doe je als je klaar bent, netjes werken. Maar 

ook wordt er op de weektaak aangegeven hoe kinderen die week gewerkt hebben, denk hierbij aan 

inzet, netheid, gedrag. Bij een aantal groepen komen ook toetsresultaten erop te staan. Bij een paar 

groepen schrijft de leerkracht uitslagen van een toets op de weektaak.  

In alle groepen wordt er tijdens iedere les en tussen de lessen door mondeling gereflecteerd. Dit is 

onderdeel van de kijkwijzer Vakman- en meesterschap van Stcihting SchOOL en wordt 3x per 

schooljaar meegenomen door de directie in de gesprekkencyclus. 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren hoe ze hun werk goed nakijken. Maar ook wat doet je met 

je nagekeken werk. Wanneer moet je iets verbeteren? Daarom worden hierover ook regelmatig 

gesprekken gevoerd met de groep of wanneer nodig met individuele leerlingen. 

Het navragen hoe ouders het vinden gaan op school gebeurt 1x per jaar door een enquête.  

Tot slot hebben we een de KIVA methode, KIVA is de methode die wij gebruiken voor sociaal 

emotionele vorming. Elke week is er minimaal 1x een groepsgesprek waarin er met de kinderen wordt 

gereflecteerd op hoe het gaat in de groep. En eindigen we de dag met het sfeerbericht, een middel 

waarmee de leerlingen kunnen aangeven hoe de sfeer was van de dag. 

 

Op leraarniveau 

Doordat toetsen, die door de kinderen gemaakt zijn, goed geanalyseerd worden kijkt een leerkracht 

ook kritisch naar zijn eigen handelen en past deze wanneer nodig aan. Twee keer per schooljaar 

hebben we een Focus studie(mid)dag om hier invulling aan te geven. 

Na een groepsbezoek (of collegiale consultatie) is er ook altijd een moment van feedback en reflectie 

waardoor de leerkracht zich weer verder kan ontwikkelen. Een aantal leerkrachten vragen aan hun 

eigen klas feedback na een les of dag. 

 

Op schoolniveau 

In de bouwvergadering is er altijd een mogelijkheid om een 'probleem’ in te brengen. Dit staat vast op 

de agenda. Verder zijn er de parallel overleggen en de collegiale consultaties. Deze zijn niet 

structureel ingepland, maar gebeurt vanzelf. In overleg wil iemand die ambulant is de groep 
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overnemen zodat men bij elkaar kan kijken. De leraren zijn ook verdeeld in verschillende 

werkgroepen. In deze werkgroepen wordt met elkaar de gang van zaken besproken en een plan van 

aanpak gemaakt of aangepast. Dit wordt dan ook gedeeld met het team d.m.v. mail en/of in een 

vergadering (en notulen). 

 

Op leerlingniveau is er zeker wel een doorgaande lijn, alleen ook afgelopen jaren hebben we te 

maken gehad met wisselingen, nieuwe directeur/ nieuwe leerkrachten en het wegvallen van een 

collega die nieuwe leerkrachten/LIO-ers begeleidde. Daardoor merk je toch dat niet alles wordt 

uitgevoerd zoals is beschreven in Tjalk Handboek. Daarom hebben we sinds dit schooljaar op de 

bouwvergaderingen weer het punt Dalton staan, om de doorgaande lijn weer te optimaliseren. 

In het schoolplan zijn nieuwe Daltondoelen vastgesteld om ons Tjalk Handboek te herijken. Vanuit het 

schoolplan volgt hieruit een planning voor het hele team. 

 

Reactie visitatieteam 

 

We zien op de Tjalk verschillende middelen die uitnodigen tot reflectie. Op de weektaak 

staan bijvoorbeeld reflectievragen en het portfolio biedt ook veel mogelijkheden. De termen 

reflectie en evaluatie lopen wel door elkaar heen in het gebruik. In portfolio bijvoorbeeld 

worden de toetsresultaten geregistreerd in gradaties van beheersing, bijna- en nog lang 

geen beheersing, dat is evaluatie. Reflectie op het proces, of vervolgstappen en doelen 

worden daarna niet geformuleerd.  

 

De weektaak biedt mogelijkheden tot reflectie, maar die onderdelen worden door de 

leerlingen niet ingevuld. Leerlingen die geen weektaak gebruiken worden niet uitgenodigd 

om te reflecteren op de vraag waarom ze die keuze maken. 

 

Vanuit de leerlingen begrepen we dat bij onrust in de klas en in vrije situaties er door de 

leerkrachten vooral gewaarschuwd wordt, maar dat met de leerlingen op die momenten of 

erna niet gereflecteerd wordt op de onderliggende oorzaak of reden van het gedrag. 

Leerlingen benoemen dan ook dat het gedrag daarna ook niet verandert. Hier liggen volop  

mogelijkheden voor reflectie. De wekelijkse les uit de KIVA-methode, voor sociaal-

emotionele ontwikkeling, en het dagelijkse sfeerbericht zijn mogelijk ook meer evaluerend 

dan reflecterend. 

 

Een mooi middel om met het schoolteam te reflecteren is de Daltonspiegel. Deze bestaat uit 

twee onderdelen: een vragenlijst en een set gesprekskaarten. De laatste kunnen door het 

team van De Tjalk worden ingezet als gespreksstarters om met elkaar op de verschillende 

Daltonkernwaarden te reflecteren. Dit kan een gedeelde en dus breed gedragen visie 

opleveren. De vragenlijst bestaat uit twee delen: een voor je rol als leerkracht en een voor je 

rol als collega in het schoolteam. Door de vragenlijsten in te vullen krijg je, via een 

webdiagram, een helder beeld van je beter en minder ontwikkelde kwaliteiten op de 

Daltonkernwaarden in beide rollen. De documenten van de Daltonspiegel kun je opvragen 

door een e-mail te sturen aan Françoise: femsmeele70@gmail.com. 
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1.5 Effectiviteit / doelmatigheid 

School/kindcentrum 

Op leerlingniveau 

Door de hele school (gr 1 t/m 8) wordt er op de weektaak gebruik gemaakt van de kleuren van de 

dag. Dit geeft de kinderen een duidelijk overzicht in hun planning (zie Tjalk Handboek hoofdstuk 1.5 

Dagkleuren). 

Een hulpmiddel om de dag voor de kleuters te ordenen zijn de dagritmekaarten van Onderbouwd. 

Deze dagritmekaarten bestaan uit afbeeldingen die de verschillende activiteiten voorstellen die voor 

de betreffende dag gepland staan. Deze activiteiten worden, voordat de kinderen op school zijn, op 

volgorde gehangen. Het gebruik van de dagritmekaarten brengt ordening en geeft de kinderen rust. 

Boven de dagritmekaarten hangen een time-timer en een klok. Door de time-timer kunnen de 

leerlingen zien hoelang duurt een activiteit nog duurt. Deze is dus per activiteit aan te zetten. Door de 

klok kunnen de leerlingen (die al klok kunnen kijken) hoe laat het is en hoelang de dag nog duurt  

In groep ½ kiezen de kinderen hun eigen ik-doel. Hierdoor kiest de leerling een doel die past bij 

zijn/haar persoonlijke ontwikkeling. In groep 3 komt dit op dit moment terug in het lettermuurtje, hierop 

kunnen zij zien welke letters ze nog beheersen en welke ze kunnen oefenen a.d.h.v. de letterkast. 

Maar ook d.m.v. de doelenborden zien kinderen welk doel ze nog niet beheersen. Deze kunnen ze 

ook zelfstandig oefenen met materialen uit de kieskasten. Doordat er in groep ½ met zelfcorrigerende 

materialen wordt gewerkt en de leerlingen vanaf groep 3 bepaalde opdrachten zelf mogen corrigeren 

kunnen de leerlingen meteen hun eigen werk verbeteren en hoeven ze niet te wachten op de 

leerkracht. Dit kan een duidelijk leereffect hebben omdat het kind, als het een fout ontdekt, zich 

meteen zal afvragen hoe deze fout kon ontstaan. Ook zou het de kinderen een beter inzicht kunnen 

geven in wat ze kunnen en bij welke zaken ze hulp moeten vragen van de leerkracht of aan een 

andere leerling. Doordat we werken met uitgestelde aandacht leren de kinderen naarmate ze ouder 

worden steeds meer oplossingen te bedenken, hierdoor ervaren zij ook dat ze oplossingsgericht 

kunnen gaan werken. 

Kinderen mogen zelf een werkplek kiezen die past bij hun taak. We werken sinds afgelopen jaar dan 

ook met gang- en halpassen. Op deze manier is het inzichtelijker geworden voor zowel de leerlingen 

als de leerkrachten. Maar ook in de groep mogen kinderen altijd even hun tafel omdraaien als ze het 

prettig vinden om op dat moment even alleen te werken. 

In verschillende groepen zijn we dit jaar met een experiment begonnen, daar werken ze met 

'flexplekken’. De kinderen hebben geen vaste plek en kiezen 's morgens bij binnenkomst hun eigen 

werkplek. De kinderen mogen na een instructie van werkplek veranderen. Vaak zien we op dit 

moment dat dit gebeurt na een pauze. We willen kinderen leren dat ze bewust een effectieve 

werkplek kiezen. Dus een plek waar zij goed kunnen werken. 

Door middel van de specialistentaken leren kinderen zelf verantwoordelijkheid te dragen en spreken 

ze elkaar aan op hun specialistentaken (zie Tjalk Handboek hoofdstuk 1.17 klasseninrichting). 

 

Op leraarniveau 

In groep ½ gebruikt de leraar de dagritmekaarten, de leraar maakt gebruik van verschillende 

handpoppen, daardoor kunnen de leerlingen zien voor wat de instructie is. De spin staat bijvoorbeeld 

voor taal. 

De intern begeleider heeft de groepsoverzichten, waaronder de onderwijsbehoeften van leerlingen, 

opnieuw met leerkrachten in kaart gebracht. 

Zowel de methode gebonden toetsen als de citotoetsen worden geanalyseerd. De resultaten en de 

vervolgstappen (wanneer de doelen niet behaald zijn) worden genoteerd in een groepsplan. De zorg 

of extra ondersteuning wordt dan ingepland in het kwartiertjesrooster. Op dit moment wordt er in een 

enkele groep geëxperimenteerd met een logboek. Hierin staat wat voor extra zorg leerlingen krijgen 

en wordt er ook geëvalueerd na een les of instructie. 
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Door gebruik te maken van coöperatieve werkvormen tijdens de instructie/les wordt van alle 

leerlingen een betrokken en actieve houding verwacht. In de groepen hangen de coöperatieve 

werkvormen die aangeboden zijn en worden. 

 

Op schoolniveau 

Door de hele school worden er verschillende symbolen gebruikt. Deze zorgen voor een goede 

klassenorganisatie en dus ook voor een goede werksfeer. Zo gaat er weinig tijd verloren aan 

organisatorische zaken. Hierdoor kan er in het kwartiertjesrooster ook tijd ingepland worden om 

kinderen die leerdoelen niet halen ondersteuning en/of passende zorg te bieden. 

Als team zijn we verantwoordelijk voor dat er goed gecommuniceerd wordt naar ouders. Hiervoor 

maken we gebruik van Parro. 

 

Ook tijdens vergaderingen wordt er soms gebruikt gemaakt van coöperatieve werkvormen. Op deze 

manier geven alle teamleden hun inbreng en zijn ze actief en betrokken. 

 

De doorgaande lijn van de daltoncompetenties door de hele school is er wel, maar wordt niet overal 

doorgevoerd. Mede door de vele wisselingen onder de leerkrachten, maar ook wisseling van directie 

zorgt ervoor dat de doorgaande lijn niet altijd te goed te zien is. Doordat we het punt Dalton weer vast 

op de agenda hebben staan bij de vergaderingen en we opzoek zijn naar een nieuw dalton 

coördinator, gaan we er vanuit die doorgaande lijn weer goed op orde te krijgen. Ook ons nieuwe 

gebouw (zie punt 6. Borging) zal hier ons bij gaan helpen omdat deze meer ingericht zal zijn op ons 

Daltononderwijs.   

 

 

Reactie visitatieteam 

Wat wij hier echt hebben gemist is de doorgaande lijn binnen de school op het gebied van 

de daltoncompetenties. Er zit verschil in het gebruik van de flexplekken, kwartiertjes 

roosters, analoge en digitale tijden op de borden, het doelenbord… 

Bij navraag aan de leerkrachten hoe de andere groepen bepaalde daltoncompetenties 

uitvoeren wisten ze dat niet. 

In de middenbouw zagen we een mooi voorbeeld van hoe rekendoelen gekoppeld werden 

aan een kieskast die op de gang stond, maar in een andere groep waren er oude doelen 

aan de muur en was er geen concreet materiaal aanwezig om aan deze doelen te werken.  

In de portfolio’s die wij hebben gezien is de leerkracht vooral leidend, kinderen hebben 

weinig tot niet de mogelijkheid om zelf doelen te bepalen deze worden door de leerkracht 

bepaald. 

Jullie geven in het zelfevaluatie verslag aan dat de Tjalk werkt aan het vergroten van 

eigenaarschap bij de kinderen door het inzetten van een portfolio, maar dit hebben we niet 

gezien. Ons advies is om de sturende rol van de leerkracht te verkleinen en de kinderen 

meer de leiding te geven van hun eigen leerproces.  

Probeer met elkaar een doorgaande lijn te maken van de daltoncompetenties, door bij elkaar 

te gaan kijken, maar hier is het ook belangrijk dat de schoolleider dit proces bewaakt. 

Worden de gemaakte afspraken wel uitgevoerd zoals er is afgesproken. 

Probeer de metafoor van de roeiboot te onthouden, niet harder gaan werken, maar zorgen 

dat jullie allemaal dezelfde kant op gaan roeien. 
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1.6 Borging als voorwaarde 

School/kindcentrum 

Op schoolniveau 

In het Tjalk Handboek staan de afspraken over zowel Dalton als algemene schoolzaken. Na de 

ontwikkelingen van de afgelopen jaren (naar aanleiding van de aanbevelingen vanuit de voorgaande 

visitatie) zal het Tjalk Handboek weer geüpdatet moeten worden. De nieuwe ontwikkelingen hebben 

de tijd gehad om te oriënteren en implementeren, waarna ze geëvalueerd en geborgd moeten worden 

in het Tjalk Handboek. 

De directie doet in April 2022 een zelfevaluatie, die digitaal wordt afgenomen bij ieder teamlid. Het 

middel hiervoor is Forms, waar de Kijkwijzer dient als basis voor het formuleren van de vragen. 

De Daltoncoördinator heft de opleiding Master Learning and Innovation positief afgerond. Door middel 

van deze opleiding heeft zij de ontwikkeling van het Daltongedachtegoed beter kunnen begeleiden. 

De Daltoncoördinator werkt echter Sinds Oktober op onze collega daltonschool als Locatieleider, 

omdat zij veel te betekenen heeft gehad in de ontwikkelingen die zijn gemaakt, zal zij wel aanwezig 

zijn op de visitatiedag.  

 

Ouders kunnen met het Portfolio als middel, een mooie rol gaan spelen in de borging van de 

ontwikkeldoelen van onze Daltonschool. Door het voeren van kind-ouder-leerkrachtgesprekken, wordt 

de verantwoordelijkheid samen gedragen door ieder lid van deze driehoek, waardoor dit een win-win 

situatie wordt, voor school, ouders en kind om ontwikkeling te kunnen maken en vasthouden. 

Wij hebben de eer dat we een nieuw schoolgebouw mogen gaan bouwen. Vanuit het bestuur is er de 

gelegenheid geboden om samen met Dalton expert Hans Wolthuis te verkennen welke mogelijkheden 

er zijn om Dalton in ons nieuwe schoolgebouw vorm te gaan geven. De projectbegeleider heeft 

samen met de Daltoncoördinator een bijdrage geleverd aan de projectaanvraag voor de architecten. 

 

Wij hebben inmiddels een ontzettend mooi en gaaf Dalton Ikc ontwikkeld. het ontwerp is goedgekeurd 

door de gemeenteraad. het Ikc gaat gemiddeld 8 miljoen kosten. de start van het nieuwe 

schoolgebouw wordt waarschijnlijk schooljaar 23/24.  

In Het nieuwe dalton IKC worden alle ontwikkelingen mee genomen om onze Daltonvisie een 

duidelijke plek te geven de architecten hebben deze opdracht duidelijk zichtbaar gemaakt in hun 

ontwerpen. 

 

De Directie van school en de Locatieleider van Go organiseren samen bijeenkomsten om een 

doorgaand lijn te creëren tussen peuters en kleuters. Het doel is alle peuterleidster ook dalton 

gecertificeerd te maken en de dalton kernwaarden vanaf de peuters in te zetten. 

 

Samen met deze collega’s worden thema bijeenkomsten georganiseerd, worden mooie 

ontwikkelingen gedeeld en bezoeken we steeds een ander schoolgebouw ter inspiratie. Leerlingen en 

ouders worden nog niet betrokken bij de Daltonontwikkeling van de school. Wellicht een goed idee 

om bij de ontwikkeling van het nieuwe schoolgebouw hier een mooie start mee te maken! 

 

Reactie visitatieteam 

Tot onze verbazing bleek het daltonhandboek 2021-2022 identiek aan het daltonboek van 

2017. Het woord portfolio kreeg daardoor geen enkele hit en komt dus ook in het handboek 

niet voor. De overgang naar kwaliteitskaarten is in onze ogen geen vervanging voor het 

daltonhandboek. Het dient een verplicht leeswerk te zijn voor een ieder die op de Tjalk komt 

te werken en een naslagwerk voor een ieder die denkt: “Hoe zat het ook al weer”. 
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Als in het laatste hoofdstuk van dit daltonhandboek een ontwikkelplan wordt opgenomen dan 

is het een compleet document waarin ook de dwarsverbanden tussen de verschillende 

daltonkernwaarden te lezen zijn. In de ontwikkeling naar een IKC is het handboek goed in te 

passen. Er is nu onvoldoende geborgd, waardoor teamleden nog teveel hun eigen weg 

bewandelen. 

2 Ontwikkelvermogen 

Parels van de school/kindcentrum  (hier zijn we trots op) 

De weektaak  

Eigenaarschap/portfolio (onderbouw) 

Samenwerken in groepjes (middenbouw) 

Werken met EDI en Gip model (bovenbouw) 

Leerlingenraad 

Onze Dalton gymlessen 

Kwaliteitskaarten 

 

 

Ontwikkel– en onderzoeksvragen  (hier willen we meer van weten) 

doorgaandelijn Portfolio 

doorgaandelijn samenwerken 

doorgaandelijn reflecttie 

 

 

 

 

Onze verwachting van de uitslag van de visitatie  (tussentijdse visitatie of niet) 

Een voldoende met verbeterpunten op samenwerken  

 

 

 

 

Waar staat onze school/kindcentrum bij de volgende visitatie?  (lange 

termijnvisie) 

een Dalton Ikc met doorgaandelijn in dalton kernwaarden van peuters naar kleuters. 

 

 

 

 



 

Versie 13 april 2022  Pagina 17 van 22 

 

Reactie visitatieteam 

Alhoewel we de gymlessen niet hebben bezocht zijn we door de enthousiaste verhalen van 

leerkrachten en leerlingen er van overtuigd dat de gymles absoluut een parel is. 

Ook het digitaal onderbouwd in de kleutergroepen vinden we een parel. Zeker ook door de 

differentiatie. 

Voor ons was ook opvallend dat er vele bevlogen leerkrachten op de Tjalk werken. Maak 

van deze parels een ketting, die met trots om de hals gedragen kan worden. 

 

Het nieuwe gebouw en het  tot ontwikkeling komende IKC zullen zeker een mooie basis 

gaan vormen voor dalton 2.0 op de Tjalk. 
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3. Gedeeld eigenaarschap 

Uit de gesprekken met: 

leerlingen(raad) 

We hebben gesproken met zes leerlingen (groep 5 t/m 8) uit de leerlingenraad. De 

leerlingen vonden het moeilijk om zelf iets over de school te vertellen, maar konden onze 

vragen goed beantwoorden. 

De leerlingen gaan niet altijd met plezier naar school. Er wordt niet veel gepest en de 

leerlingen die pleindienst hebben en Kiva-hesjes dragen dragen daartoe bij. Als er 

opstootjes zijn tijdens het buitenspelen wordt er veelal gewaarschuwd, maar blijven sancties 

uit. Dat zou wat deze leerlingen betreft wel anders mogen. Leerlingen leren niets van alleen 

maar op de gang staan. Het zou beter zijn als de bestaande regels beter worden 

gehandhaafd. 

De leerlingen geven aan dat je je taken niet zelf kunt plannen. De voorkant van de weektaak 

moet af en keuzewerk mag je pas doen als de verplichte taken af zijn.  

Vanaf groep 6 zitten de leerlingen in de klas in tweetallen. Volgens de leerlingen is dat 

omdat niet alle kinderen kunnen samenwerken. Met je maatje lukt nog wel, maar in groepjes 

gebeurt alleen bij ‘niet werken’, dus creatieve opdrachten. Wanneer in de klas blijkt dat het 

samenwerken niet lukt bepaalt de leerkracht dat het klaar is en wordt dat verder niet 

besproken. We wijzen de leerlingen op de prachtige posters die in de school hangen met de 

doorgaande lijn van coöperatieve werkvormen en samenwerkingsvaardigheden. De 

leerlingen weten eigenlijk niet wat ze met die posters doen, coöperatieve werkvormen 

worden weinig gebruikt.  

 

ouders 

We hebben gesproken met een drietal ouders, waarvan er twee in de OR/MR zitten. 

Ze hebben gekozen voor de Tjalk om de uitstraling van en de sfeer in de school. 

De ouder roemen de zelfstandigheid van de leerlingen. Ze vinden ook dat de ontwikkeling 

van een portfolio een meerwaarde heeft. 

De communicatie met de leerkracht(en) van de groep verloopt goed. De communicatie 

vanuit de school naar de ouders is voor verbetering vatbaar. 

Het tutorleren wordt door de ouders gezien en gewaardeerd. 

 

 

 

medewerkers 

We hebben alle ruimte gekregen om met vele leerkrachten en andere medewerkers te 

spreken in de groepen of daarbuiten. Hierdoor hebben we goed beeld gekregen van de 

beleving van hun werk. Al eerder hebben we gesteld dat er veel bevlogen leerkrachten op 

de Tjalk werken 
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schoolleiding/ leiding kindcentrum en daltoncoördinator(en) 

We hebben ‘s morgens en ‘s middags uitgebreid kunnen spreken met de schoolleiding en de 

daltoncoördinator die voor deze visitatie nog even terugkeerde op haar nest. 

We hebben een prachtige presentatie gezien van coöperatieve samenwerkingsvormen, 

maar deze moeten nog goed worden geïmplementeerd. De vragen die we hadden zijn ook 

door hen beantwoord.  

 

bestuurder(s) 

We hebben gesproken met de beleidsmedewerkster onderwijs en kwaliteit, Harmke 

Küppens. Zij verving de bestuurder die door ziekte niet aanwezig kon zijn. 

Zij spreekt de schoolleiding voornamelijk op haar terrein. De Tjalk had in de ogen van de 

inspectie onvoldoende opbrengsten. In 2018 zijn deze weer als voldoende beoordeeld. 

Vanuit haar discipline ziet zij ook een gebrek aan doorlopende leerlijnen. 

Het is te hopen dat de positie van daltoncoördinator weer snel wordt ingevuld. 
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Beoordeling, waardering & advies 

Beoordeling 

 

  V/O 

0 Realisering aanbevelingen vorige visitatie* O 

1 Vrijheid in gebondenheid / Verantwoordelijkheid en vertrouwen O 

2 Zelfstandigheid V 

3 Samenwerking O 

4 Reflectie O 

5 Effectiviteit - doelmatigheid O 

Waardering 

Zelfreflectie op de kernwaarden, ontwikkelvermogen, gedeeld eigenaarschap 

Zoals al eerder beschreven mag de school trots zijn op: 

- de gymlessen 

- de bevlogen leerkrachten 

- het digitaal werken met onderbouwd in de kleutergroepen. 

Het ontwikkelvermogen kan zeer vergroot worden als de blik van een ieder dezelfde kant op 

staat. De metafoor van de roeiboot is hier zeker van toepassing. Er wordt hard geroeid maar 

niet in hetzelfde ritme en richting. Hierdoor komt de boot niet verder en spat men elkander 

nat. Tegelijk roeien in dezelfde richting doet de boot varen. 

Advies aan het bestuur van de NDV 

 Advies Criteria 

 Licentie verlenen Maximaal één onvoldoende kernwaarde 

 Geen licentie verlenen, over twee jaar 
versnelde visitatie voor licentieverlening 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden 

 Licentie voor de komende periode* 
verlengen 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde 
inclusief realisering aanbevelingen vorige 
visitatie + borging 

 Over twee jaar versnelde visitatie  Twee of meer onvoldoende kernwaarden 
inclusief realisering aanbevelingen vorige 
visitatie + borging 

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

*Licentie verlenging voor 4 jaar (VO) of 5 jaar (PO/DKC) 
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Aanbevelingen 

 

 Omschrijving 

1 Vanuit het aspirant lidmaatschap werken aan de ontwikkeling van een volwaardig 
daltonkindcentrum. Zie het nieuwe gebouw als een nieuw fundament. 

2 Maak gebruik van de “daltonspiegel”. Een heel mooi instrument om daltonvaardigheden van 
de leerkacht in beeld te krijgen en op elkaar af te stemmen. 

3 Zorg ervoor dat gemaakte daltonafspraken staan als een huis met behulp van een 
daltonhandboek.Experimenteer binnen van te voren vastgestelde kaders. 

4  

5  

 

Slotopmerking visitatieteam 

We willen het team bedanken voor hun gastvrijheid en openheid. De uitslag van de visitatie 

komt zeker in eerste instantie over als een bedreiging, maar zal hopelijk snel gezien worden 

als een kans om te bouwen aan een volwaardige daltonschool de Tjalk. 

 

 

Slotopmerking school/kindcentrum 

 

 

Bedankt voor deze verhelderende evaluatie. We hebben zeker punten gevonden waar we 

de komende tijd mee aan de slag gaan en die ook terecht gezien zijn (zie plan van aanpak 

hieronder). We zien de komende schooljaren vol vertrouwen tegemoet en gaan werken aan 

de Dalton waarden. Door de nog te bouwen nieuwe school, hierin zien wij voldoende 

kansen, ruimte en mogelijkheden om over 5 jaar ons nieuwe Dalton certificaat te behalen.   
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Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  

(denk aan: actieplan, tijdpad, uitvoerenden, scholing, externe ondersteuning) 

 

Actie Tijdspad Uitvoerenden Scholing Externe onderst. 

Dalton 
certificering 

Schooljaar 22-23 Joukje, Tako, 
Helen, Rahana 
en Sherida 

Rahana en 
Sherida (DACO) 

Saxion 

Dalton-
coordinator 

Schooljaar 22-23 Sherida en 
Rahana 

Sherida en 
Rahana 

Saxion 

Dalton waarden Schooljaar 22-23 Team: ob-mb-bb 
 

 Dalton Deventer 

Samenwerkend 
leren 

Schooljaar 22-23 Team Cursus Bazalt Bazalt 

Portfolio Schooljaar 22-23 Onderbouw 
(groep 1-4) 
 

 Meander 

Weektaak 
(aangepaste 
versie) 

Schooljaar 22-23 Team 
 

 Meander  

Collegiale 
consultatie  

Schooljaar 22-23 Christel en 
Rahana 

 Samenwerking 
met Meander 

 

To do: 

- Observaties klassen Tjalk: Dalton waarden in kaart brengen a.h.v. kijkwijzer Dalton. 
- DOP groep samenstellen: nadenken over portfolio, weektaak, samenwerkend leren. 
- Meerjarenplan Dalton vastleggen. 
- Dalton verslag jaarlijks schrijven in schoolmonitor.  

- Mail sturen naar Saxion voor hulp bij Dalton waarden. 
 

Ondertekening school en visitatievoorzitter voor gezien 

 

Naam Functie Handtekening Datum 

 Leidinggevende 
onderwijs 

akkoord 24-05-2022 

 Leidinggevende 
opvang (indien van 

toepassing) 

  

 Visitatievoorzitter akkoord 1-6-2022 

 

Voor de verdere procedure: zie handleiding ‘Daltonschool worden en blijven’. 

https://dalton.nl/wp-content/uploads/2021/11/Handleiding-voor-Dalton-PO-en-VO-versie-10-11-2021.pdf

