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Visitatie  

vanuit de Nederlandse dalton Vereniging 

Zelfevaluatie & visitatieverslag 

 
 

Naam school/kindcentrum dalton IKC Zeven Zeeën 

Adres Banneplein 111 

Postcode en plaats 1034DN Amsterdam 

E-mailadres school/kindcentrum directie.zevenzeeen@innoord.nl 

Telefoonnummer school/kindcentrum 020-6316842 

Bestuurder(s) Marius Voerman (bestuurder a.i.) 

Leidinggevende school/kindcentrum Conny van Coesant 

daltoncoördinator(en) Ingrid van Gelderen 

Aantal groepen 8 

Aantal kinderen 162 

Aantal leraren/pedagogisch medewerkers 27 

In bezit van daltoncertificaat 5 

Bezig met daltoncursus 0 

Nevenvestigingen - 

Stand van zaken inspectie Goed 

Visitatieteam  

Voorzitter  

Lid 1.  

Lid 2.  

Lid 3.  

Datum visitatie 17-02-2022 

Soort visitatie licentieverlenging 

(besluit vorige visitatie) Licentie verleend 

1e licentieaanvraag 27 – 01 – 2015 

Licentieverlenging  

Versnelde visitatie licentieverlenging  

Visitatie na bezwaarprocedure  
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1 Zelfreflectie  

1.0 Aanbevelingen vorige visitatie  

(niet van toepassing bij 1e licentieaanvraag) 

School 

De visitatie van 27-01-2015 had betrekking op alle zes daltonkernwaarden. Op vijf 

daltonkernwaarden werd voldoende gescoord, maar er zijn aanbeveling genoemd. Echter 

was de kernwaarde ‘effectiviteit en doelmatigheid’ nog onvoldoende. De aanbevelingen 

waren: 

 

 
 

 

 

Hieronder is te lezen welk actieplan opgezet is ten aanzien van aanbeveling 1, onder de 

verschillende pijlers in dit document zijn deze actiepunten verder uitgewerkt: 
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- er is een doorgaande lijn ontwikkeld m.b.t. de verschillende pijlers. Er is 

bijvoorbeeld een weektaak ontwikkeld die gebruikt wordt vanaf groep 1 t/m groep 

8. 

- in alle groepen wordt gewerkt middels ADI. Jaarlijks vindt er aan de hand van een 

kijkwijzer een interne audit plaats.  

- er is een start gemaakt met een aanbod gebaseerd op leerlijnen. Bezoek aan 

andere scholen heeft plaatsgevonden. Er zijn bezoeken gebracht aan de 

regiodagen en het Daltoncongres. 

 

 

Hieronder is te lezen welk actieplan opgezet is ten aanzien van aanbeveling 2, onder de 

verschillende pijlers in dit document zijn deze actiepunten verder uitgewerkt: 
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- We werken inmiddels allemaal volgens het ADI- model 

- middels stichting LeerKRACHT, het opstellen van een kwaliteitsbeleid en het 

implementeren van een POP is en wordt er hard gewerkt aan een professionele 

cultuur 

- middels het planmatig uitwerken van onze streefdoelen per periode en het 

uitvoeren van verschillende observaties komen wij toe aan borging van de 

verschillende vormingsgebieden 

- het delen van theorie en het aangaan van de discussie gebeurt steeds meer tijdens 

de LeerKRACHT- sessies 

- de weektaak is gedifferentieerder 
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Sinds de laatste visitatie in 2015 (7 jaar geleden), hebben zowel het schip, de bemanning en de 

oceaanvaarders zich op woelige wateren begeven. De vuurtoren heeft niet altijd onze route belicht en 

ook onze loodsen konden niet altijd de juiste ondersteuning bieden. 

In ons logboek geven wij normaliter een feitelijke weergave van deze zaken, dit om ons niet teveel te 

laten leiden door onze emoties. Zo kunnen wij vanuit het kraaiennest, zonder angst zicht houden op 

ons reisdoel.  

 

Na een periode van een interim bestuurder, kreeg onze stichting een nieuwe bestuurder. Langzaamaan 

werd het stafbureau uitgebreid en anders ingericht. Er werd een nieuwe koers uitgezet voor 

INNOORD waarin alle scholen meevoeren. Ook dalton IKC Zeven Zeeën moest de steven wenden. 

 

De directeur die de koers richting dalton wilde varen, is na het schooljaar waarin dit plan losliep 

vertrokken. De directeur onder wiens vlag wij dalton zijn geworden is daarna met de noorderzon 

vertrokken. Daarna is ons schip door twee interim directeuren geleid. De koers werd steeds minder 

duidelijk, zij hebben geen aandacht besteed aan het daltononderwijs. Zij hadden een andere klus te 

klaren.  

De nieuw aangestelde kapitein en stuurman hebben het schip en de bemanning naar veilige wateren 

geleid en zijn met de bemanning hard aan het pompen geslagen om alles weer vlot te trekken. 

 

De bemanning die eerder beticht werd van muiterij bleek deels vertrokken en deels beschadigd door 

de vele wisselingen en omstandigheden.  

Waar andere schepen nu pas met een tekort aan bemanning te maken hebben, kennen wij dit tekort al 

vier jaar. In deze context was het voor de school pompen of verzuipen; zetten wij dalton 

gecertificeerde, bevoegde medewerkers in, of moeten wij ons schip aan de wal laten liggen en 

afscheid nemen van onze oceaanvaarders? Om onze oceaanvaarders een veilige ontdekkingsreis te 

bieden hebben wij ervoor gekozen om scheepslui aan te nemen passend bij onze dalton- en 

kernwaarden. Wij zijn er trots op dat wij met deze bemanning, in de huidige weersomstandigheden 

weer een impuls aan onze daltonkoers hebben kunnen geven en deze standvastig hebben kunnen 

volgen. Hiertoe hebben wij een prachtig kompas ontwikkeld. Op basis van dit kompas, rekening 

houdend met de bemanning en met de behoeften van onze oceaanvaarders stemmen wij iedere keer af 

aan welke pijler er nu het best gewerkt kan worden. Wij zijn ons er altijd bewust van dat wij op reis 

zijn. Ons doel is een volwaardige dalton school te zijn, een school die altijd in ontwikkeling is.  

 

 

2018 

2019 

Start meerschools directeur en locatieleider 

Start daltoncoördinator 

1/3 deel van het team is nieuw 

3 langdurig zieken (geen vervanging) 

een groep op moeten splitsten 

onveilige sfeer in het team 

geen jaarplanevaluatie 

geen jaarplan 

geen beleids- of verebeterplan dalton 

missie en visie schrijven 

schoolplan schrijven- in het schoolplan staat een heldere ster aan de horizon op het 

gebied van dalton 

Aan het van dit einde schooljaar waren wij helaas geen IKC meer, daar wij geen 

voorschool/kinderdagverblijf binnen ons gebouw hadden. 
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2019 

2020 

schoolweging 39,38 

4,4 fte tekort 

Start stichting leerKRACHT (daltonpijlers voor leerkrachten) 

presentatie op stafbureau over tekorten 

pilot verlengde schooldag 

dalton doelen zijn opgenomen in het jaarplan en hier wordt aan gewerkt in de 

gegeven omstandigheden. 

corona - overstap naar online onderwijs 

2020 

2021 

schoolweging 39,2 

noodplan lerarentekort Amsterdam 1 t/m 8  

toch nog 2,3 fte tekort 

corona 

dalton doelen zijn opgenomen in het jaarplan en hier wordt door het gehele team hard 

aan gewerkt met mooi op te leveren resultaten.  

 

2021 

2022 

schoolweging 39,4 

3,6 fte tekort 

dalton doelen zijn opgenomen in het jaarplan en hier wordt door het gehele team hard 

aan gewerkt met wederom goed resultaat op verschillende niveaus.  

 

 

School/kindcentrum 

Onze naam 

Onze school heet dalton IKC De Zeven Zeeën; een naam die verwijst naar alle zeeën en oceanen van 

de wereld. Iemand die 'de zeven zeeën bevaren heeft', is overal geweest of heeft veel (levens)ervaring. 

about:blank
about:blank
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De oceaanvaarders die deze zeeën verkenden, waren echte ontdekkingsreizigers die onbevreesd het 

avontuur aangingen. Zij waren nieuwsgierige reizigers met een open geest die de wereld anders 

durfden te bekijken, en die de nieuwe dingen met een kinderlijk enthousiasme in zich opnamen. Ze 

ontdekten, leerden, ervaarden en gaven hun kennis door.  

Dit is wat wij ook onze leerlingen willen bijbrengen: zin in avontuur, nieuwsgierig zijn, de wil om te 

ontdekken en te leren, verantwoordelijkheid dragen, samenwerken, doorzetten en reflecteren. 

 

 

'In ieder mens schuilt een ontdekker'  

 

 

Ons verhaal 

Wij zijn oceaanvaarders. Ontdekkingsreizigers. 

Dobberend in allerlei verschillende bootjes, varen onze kinderen richting het onbekende. Die bootjes 

samen vormen een prachtig gekleurde vloot, waar iedereen kapitein is van zijn of haar eigen schip, 

maar tegelijk altijd een scheepsmaatje is op dat van een ander.  

 

Soms is de zee heftig en worden we overvallen door tegenslag, door hoge golven. Maar we laten ons 

niet uit het veld slaan. We draaien simpelweg om of wijzigen koers, want we zijn snel, flexibel en 

wendbaar. Andere keren schijnt de zon, en varen we met de wind in onze rug, met volle kracht, 

vertrouwen en moed vooruit, de horizon tegemoet.  

 

Dat hoort bij reizen. Die afwisseling houdt het spannend en biedt uitdaging. Leren doen we echter 

altijd, onder welke omstandigheid dan ook, samen, met elkaar en vàn elkaar.  

Onze stuurmannen en -vrouwen varen ook mee en vergezellen ons op avontuur. Het doel wordt 

vastgesteld en de koers wordt bepaald. Zij helpen om de vloot te manoeuvreren en ons zeewaardig te 

maken. Ze leren ons hoe een kompas werkt, hoe we de sterren moeten lezen en hoe we scheepsknopen 

moeten leggen. Pas dan... kunnen we gaan varen.   

 

Ons vlaggenschip ligt in Amsterdam Noord. Een prachtige rode boot met grote ronde ramen. Hier 

start het avontuur. Hier begint de reis. Telkens weer. Hier varen ouders, kinderen en stuurlui samen, 

met elkaar. En van elke reis leren we. We leren met iedereen te praten, zelfs als we de ander niet 

kunnen verstaan. We doen ideeën op over hoe we een volgende keer nóg beter, sneller, leuker kunnen 

reizen. En wij zijn nooit bang om – indien nodig – onze koers bij te stellen.  

 

Missie 

Onze missie luidt: 'Ga op ontdekking!' 

Wij inspireren leerlingen, collega's en ouders om nieuwsgierig te zijn naar het onbekende. Om zowel 

alleen als samen op avontuur te gaan en te leren. Onze leerlingen krijgen een stevige basis waarin de 

daltonprincipes* leidend zijn. Door zelfstandig keuzes te maken, samen te werken, te reflecteren, 

verantwoordelijkheid te dragen en doelmatig te werk te gaan, ontwikkelen onze kinderen zich tot 

breed georiënteerde wereldburgers waar de toekomst behoefte aan heeft.  

 

Visie 

'Mensen willen ontdekken' 

Wij zijn ervan overtuigd dat een ontdekkersmentaliteit voor iedereen belangrijk is. Voor kinderen en 

voor volwassenen. Het willen ontdekken en ondervinden maakt ons bewuster van de wereld om ons 

heen en maakt dat we contact willen maken met wat 'daarbuiten' is.  

 

Kernwaarden 

Wij zijn een onderscheidende school. Bij ons werken oprechte mensen met een liefde voor kinderen 

en een passie voor onderwijs. Mensen die ook zelf nieuwe dingen willen leren en ontdekken. En dat 

zie je terug in onze gemeenschappelijke kernwaarden: 

 

- Ontdekken 
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Wij zijn ontdekkers. Wij zijn moedig en onbevreesd, niet bang voor het onbekende, verandering 

omarmen wij. Door te ontdekken komen we dichter bij onze krachten, bij onze talenten. Door te 

ontdekken leren we het meest over onszelf en over anderen.   

 

- Ontwikkelen 

Ontwikkeling? Daar zijn we gek op. Kinderen – figuurlijk – laten groeien zit in ons DNA. Het is ons 

werk en plezier. Het is voor ons vanzelfsprekend om de leerlingen de juiste tools aan te reiken zodat 

ze zich kunnen ontplooien en hun skills kunnen ontwikkelen.  

 

- Bouwen 

Wij zijn makers. Wij houden ervan om oude dingen te verbeteren en nieuwe dingen te bouwen. 

Samen bouwen we aan onze vloot, aan beter onderwijs. We leren de kinderen hoe ze hun eigen 

toekomst kunnen bouwen.  

 

- Inleven 

Wij geloven dat er een grote mate van empathie nodig is om kinderen én onszelf te laten groeien. We 

moeten kunnen luisteren naar de ander en ons kunnen inleven in de ander, zonder onszelf te verliezen. 

Pas als we de interesse en het vermogen hebben om de mensen om ons heen echt te verstaan en te 

begrijpen, dan kunnen we veel van elkaar leren. 

 

 

2015-2018  Deze periode was aanvankelijk gericht op continuering van wat er al was en 

verdere ontwikkeling van dalton binnen de school. Echter startte in deze 

periode een trend in waarbij er vele veranderingen kwamen: 

● De school verhuisde naar een ander gebouw  

● Er vonden een directiewisselingen plaats; na het aftreden van de 

directie, kwam er eerst een interim directie alvorens de huidige 

directie het overnam in augustus 2018 

● Halverwege 2017 vertrok de daltoncoördinator 

● aan het einde van schooljaar 2017-2018 is er veel personeel 

vertrokken (7 medewerkers) en startte er in de zomer van 2018 veel 

nieuw personeel. 

Resultaat: er brak een onrustige tijd aan in het algemeen, maar zeker ook 

op het gebied van dalton. 

2018-2019  Dit schooljaar werd gestart met veel nieuwe leerkrachten. Het aantrekken 
van nieuw personeel in tijden van een al aanwezig lerarentekort, maakte het 
onmogelijk om reeds daltongecertificeerd personeel aan te trekken. Dit heeft 
er toe geleid dat de school startte met relatief veel niet gecertificeerde 
leerkrachten.  
 
Dit jaar startte, zoals gezegd, de nieuwe directie, maar ook de nieuwe 
daltoncoördinator. In dit schooljaar stonden 2 punten centraal. 

1. In dit eerste jaar werd er onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen 
in de school op het gebied van dalton. Door middel van interviews 
werd een nulpunt bepaald. Waar stond de school op dat moment? 
De conclusie die te trekken was uit de interviews luidde: 

● Er worden veel visuele middelen genoemd als het gaat om 
daltononderwijs en het al dan niet aanwezig zijn van die 
middelen. Het waarom we de middelen inzetten, lijkt niet 
duidelijk te zijn voor verschillende leerkrachten. 

● Vernieuwing van het team lijkt van grote invloed te zijn. Velen 
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van hen zijn niet daltongecertificeerd en nemen hun eigen 
didactiek mee. Als deze afwijkt van dalton is een verandering 
gauw geboren. 

● Er wordt weinig gehangen aan de visie van de school. Men 
weet ook niet goed meer wat de visie is. Er is wel behoefte 
aan visie.  

Het advies wat hieruit voortvloeide was: Start met de visie en ga 
vanuit daar bouwen. Heel duidelijk moet worden dat we niet opnieuw 
weer dalton zijn als we allemaal hetzelfde kaartje gebruiken om iets 
inzichtelijk te maken, maar dat dalton op vele manieren tot uiting 
moet komen. 

2. Het visitatierapport werd bestudeerd en gelegd langs de werkelijke 

situatie op dat moment. Hieruit volgde onderstaande conclusie: 

● Zijn wij nog wel de school die in het rapport omschreven 

wordt? Er lijkt veel weggezakt te zijn.  

● Er staan een aantal punten in het verslag waarvan je je kunt 

afvragen of deze niet gekoppeld moeten worden aan de visie 

van de school. 

Het advies hierbij was om wederom te starten met de missie en visie 
van de school. Ga daarna aanpakken wat goed gaat. Hang dat ook 
op aan de visie. Wees je constant bewust van waarom we iets doen 
en beschrijf dat. 

3. De school heeft aan het eind evan 2018-2019 een heldere missie en 
visie opgesteld. Er werd een start gemaakt met het daltonkompas. In 
dit kompas staat beschreven hoe wij richting willen geven aan onze 
school, gekoppeld aan de waarom, hoe en wat vraag. 
 

Eind schooljaar 2018-2019 vertrok er wederom een flink aantal 
personeelsleden en daarmee bleven er nog 5 medewerkers over van het 
personeel uit het team ten tijde van de visitatie in 2015. 
 
Resultaten: 
dalton IKC Zeven Zeeën ging steeds meer bewegen van een daltonschool 
naar meer reguliere school. De school was niet langer de school zoals ten 
tijde van de visitatie in 2015. 
Dit inzicht was duidelijk aanwezig in het team en de eerste bouwstenen voor 
het opbouwen van onze daltonschool werden gelegd via visieontwikkeling 
en het daltonkompas. 
De school fungeerde niet langer meer als IKC. 

2019-2020 Het daltonkompas werd afgerond en vervolgens kon er een start gemaakt 
worden met de ontwikkeling van een daltonkernwaarde. Gekozen werd voor 
zelfstandigheid en zelfstandig leren. In de twee leerKRACHTteams werd 
uitgewerkt hoe wij deze eerste stap konden zetten. Het daltonkompas is een 
levend document. 
Helaas kreeg het schooljaar vanaf maart een hele bijzondere wending en 
kregen we te maken met Corona. Hoezeer er ook geprobeerd is de school 
te draaien zoals we gewend waren (vergaderingen online door te laten gaan 
e.d.), bleek het in de praktijk onmogelijk om de daltonontwikkelingen voort te 
zetten. Het ontwikkelen van een nieuwe daltonkernwaarde lukte de rest van 
dat jaar niet voldoende. Andere zaken hadden de prioriteit. 
 
Hoewel er opnieuw een paar collega’s zijn die ons hebben verlaten, 
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onderschrijven de nieuwe collega’s de ingeslagen weg, zodat er een 
soepele overgang plaats heeft gevonden. 
Dit heeft voor een groot deel te maken met de onboarding procedure. Alle 
nieuwe collega’s ontvangen een inwerkboek waarin zij voor ze aan de slag 
gaan lezen over de verschillende werkwijzen in de organisatie. Daarnaast 
worden alle nieuwe collega’s op hun eerste werkdag ingewerkt door IT, 
administratie, ib, dalton en directie. 
 
Resultaten: 
Het daltonkompas werd opgeleverd en de eerste stappen naar zelfstandig 
werken en doelmatigheid zijn gezet.  

2020-2021 Dit schooljaar is er via een strakke structuur gewerkt aan de ontwikkeling 
van de daltonkernwaarden zelfstandigheid, doelmatigheid, samenwerking, 
verantwoordelijkheid en reflectie. Dit schooljaar was het merkbaar dat we als 
organisatie en als team onze draai hebben gevonden met elkaar en met de 
vergaderstructuur. Dat heeft geleid tot een schooljaar dat we met een goed 
gevoel hebben kunnen afsluiten. De school begint weer een daltonschool te 
worden waarbij iedereen inziet dat er consistentie is in het in de praktijk 
brengen van de kernwaarden, maar ook dat het belangrijk is te weten 
waarom we dingen op een bepaalde manier doen. 
 
Gedurende een periode van 1,5 jaar waren wij geen IKC meer, omdat wij 
geen voorschool/kinderdagverblijf binnen ons gebouw hadden. Na veel 
gesprekken is dit tij gelukkig in mei 2021 gekeerd. Wij werken nu samen met 
Tinteltuin. Al 16 kinderen maken gebruik van een voorschools aanbod. 
 
Resultaten: 
dalton heeft echt weer vorm gekregen en er is gedragenheid onder het 
personeel. De daltonkernwaarden zelfstandigheid, samenwerking en 
reflectie beginnen te leven en zichtbaar te worden. 
Er wordt weer een IKC opgezet. 

2021 - nu Er is rust in de school gekomen. De start was goed. Er zijn weinig nieuwe 
collega’s binnen gekomen en zij stromen eigenlijk moeiteloos in, ook in de 
daltonkernwaarden en de daarbij behorende aspecten.  
 
Reflectie en feedback geven staan de eerste twee cycli op planning voor de 
bordsessie en de derde cyclus zal een cyclus worden waarin we reflectie en 
feedback goed in de groepen gaan inoefenen.  
Dit schooljaar zullen wij in samenwerking met Tinteltuin werken aan een 
grondplan waarin afgestemd wordt over onder andere pedagogiek en 
didactiek, doorgaande lijnen, overleggen binnen IKC, 
gezamenlijkezorgstructuur, afgestemd ouderbeleid, gezamenlijke vieringen 
en het delen van de ruimtes.  
 
Resultaten: 
Er is rust gekomen en er is verder gebouwd aan de kernwaarde reflectie. 
Daarnaast draait het IKC weer. 
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Visitatieteam 

We hebben de dag als zeer prettig ervaren. Er was een open houding en we voelden ons 

zeer welkom in jullie prachtige gebouw. De afgelopen 7 jaar zijn eneverend en pittig voor 

jullie geweest. Er zijn veel wisselingen geweest op leerkrachten- en directie niveau. Gelukkig 

is er nu meer rust met een nieuwe directie en een daltoncoordinator waardoor er weer 

gebouwd kan worden, helaas blijft het vinden van leerkrachten een groot probleem, waar het 

hele land momenteel tegen aanloopt.  

We hebben gezien dat jullie weer op de goede weg zijn en hard aan het bouwen zijn vanuit 

de WHY. 

 

We hebben gezien dat jullie door het inzetten van Stichting Leerkracht met het team aan 

aanbeveling 1 hebben gewerkt en kernwaarde voor kernwaarde willen aanpakken. Het is 

een manier om de gemaakte afspraken te borgen, maar ook om de betrokkenheid en de 

efficientie in je team te vegroten.Daar zijn jullie nu nog volop, op een goede manier, mee 

bezig. 

 

Aanbeveling 2: Het plan van aanpak zoals door jullie beschreven, hebben we gezien. De 

weektaak kan nog veel gedifferentieerder ingezet worden. Hier komen we later in dit verslag 

op terug. 

 

Het is de bedoeling dat we nu een terugkoppeling geven op de aanbevelingen van visitatie 

van 7 jaar geleden, maar dit vinden we niet terecht gezien de onrustige jaren die jullie achter 

de rug hebben. Jullie hebben in 2018-2019 een herstart gemaakt en daar hebben we naar 

gekeken en van hieruit schrijven we ook onze aanbevelingen op. 
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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 

Uit de aanbevelingen van de vorige visitatie d.d. 27-01-2015, kwam naar voren dat onze 

leerlingen nog te weinig vrijheid kregen in het eigen leerproces en zij hoefden nog te weinig 

verantwoordelijkheid af te leggen over het al dan niet bereiken van de lesdoelen. De 

leerkrachten moesten het loslaten nog beter in de vingers krijgen. Daarnaast was er op het 

gebied van differentiatie nog meer te ontwikkelen. 

 

Inmiddels hebben de leerkrachten geleerd de verantwoordelijkheid voor hun leerlingen deels 

los te laten. Een deel van de leerlingen werkt in het Doe- of Leerlab aan persoonlijke 

ontwikkeldoelen. Zij dragen zelf de verantwoordelijkheid om deze doelen te bereiken.  

 

In de afgelopen jaren hebben wij twee mooie samenwerk meubels laten maken voor op de 

gangen groepen 5-8. De gangen van de groepen 1-4 zijn ingericht om zelfstandig aan de 

slag te kunnen. In een van onze lokalen is een onderbouwleerplein ingericht. 

 

In iedere klas is een toileteend te vinden (zonder mededeling naar het toilet gaan), een bak 

voor gevonden voorwerpen (zelf spullen terugvinden), daarnaast zijn er verschillend 

handelingswijzers in gebruik genomen ter ondersteuning van vrijheid in gebondenheid 

 

Bij onze school ontwikkeling maken wij gebruik van een leerlingenarena (leerlingenraad). Bij 

de start van ieder verbeterplan raadplegen wij deze leerlingen.  

Daarnaast is de leerlingenraad verantwoordelijk voor het thema van het zomerfeest en 

zullen zij betrokken worden bij de planning van de schoolreis. 

 

In ons jaarplan hebben wij opgenomen dat wij in periode 4 van dit schooljaar deze 

kernwaarde ingepland hebben om verder uit te werken. Ook deze keer zullen we dit via onze 

leerKRACHTwerkwijze aanpakken. 

Wij willen in eerste instantie onze leeromgeving verder uitbouwen; we zullen een plan 

ontwikkelen en implementeren waarin duidelijk wordt, welke verantwoordelijkheden onze 

leerlingen in de school binnen kaders zelf kunnen vervullen. Daarnaast wordt de 

leeromgeving, waaronder de gangen, zo ingericht dat leerlingen er zelfstandig kunnen 

werken op leerpleinen.  

In het volgende schooljaar zullen we deze kernwaarde wederom agenderen en dan zullen 

wij een plan uit gaan werken waarin de kinderen meer vrijheid in het eigen leerproces gaan 
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krijgen. Onze wens om tot zelfstandig leren te komen, zal een beroep doen op deze 

kernwaarde. 

Reactie visitatieteam 

Stichting LeerKracht is een zeer helpend middel voor jullie om jullie doelen te bereiken. 

Tegelijktijd is het een valkuil, omdat de vrijheid hier en daar moet worden ingeperkt. Jullie 

zijn terug gegaan naar jullie nulpunt om van daaruit vanuit visie weer te bouwen. Voor veel 

leerkrachten is dat perfect. Een paar leerkrachten die al veel daltonervaring hebben, moeten 

hun enthousiasme inhouden en ervaren minder vrijheid. Het is goed deze leerkrachten meer 

ruimte te geven. 

Wij zien goede ontwikkelingen en experimenten. Ga daar vooral mee door. Zoek daarin 

meer de verbinding met elkaar om een doorgaande lijn te borgen, want nu wordt het vaak 

los uitgeprobeerd in een groep. Neem hierbij allemaal de vrijheid om nog meer te 

experimenteren. Neem als leerkracht eigenaarschap en geef dit daarmee door aan de 

kinderen. Zo ga je naar gedeelde sturing. Jullie zijn hier aan toe. Jullie kunnen bijvoorbeeld 

een daltongroep opzetten door een ob-mb en een bb leerkracht samen te laten werken, dit is 

bevorderend voor de doorgaande lijn en een gedeelde visie. 

Wat een prachtig gebouw hebben jullie met mooie samenwerkmeubelen.  
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1.2 Zelfstandigheid 

School/kindcentrum 

 

Wij hebben in het schooljaar 2019-2020 besloten dat wij toe willen naar leerlingen die 

zelfstandig kunnen leren. Zelfstandig leren heeft, voor ons, als doel om de leerlingen meer 

inzicht in en controle over het eigen leerproces te geven, waarbij de medewerker een steeds 

meer begeleidende rol heeft. Tevens dient zelfstandig leren als middel om gedifferentieerd 

onderwijs te kunnen bieden.  

 

Zelfstandig leren kunnen we niet in een keer neerzetten. We gaan hier stapsgewijs naar toe.  

Eerst leren wij de kinderen zelfstandig werken. De leerlingen gaan individueel aan de slag 

met de verwerking van de leerstof waarbij de medewerker een begeleidende rol aanneemt. 

Naar gelang de tijd en oefening vordert, krijgen de leerlingen steeds meer eigenaarschap 

zodat zij hun persoonlijke doelen inzichtelijk kunnen maken en zij zelf de keuze hebben hoe 

deze doelen te bereiken. De leerkracht heeft hierin een begeleidende rol.  

In de toekomst zullen wij ons doorontwikkelen naar zelfstandig leren waarbij de leerlingen 

individueel of samen aan de slag gaan binnen het thematisch onderwijs en waarbij de 

leerkracht een coachende rol heeft. 

 

Op dalton IKC  Zeven Zeeën hebben wij via de strategie van stichting leerKRACHT gewerkt 

aan deze kernwaarde. Een deelteam nam zich een bepaald doel ten aanzien van 

zelfstandigheid voor en werkte dat in 6 weken uit. Daarna wisselden de verschillende teams 

hun doel en voorstel uit en zochten we via een verbindingssessie draagvlak bij het gehele 

team. Nadat men het over en weer eens was met elkaars voorstellen, werden deze 

aangenomen en geïmplementeerd in de groepen. 

 

In het begin van het schooljaar 2020-2021 ontwikkelden wij schoolbreed strategieën om 

leerlingen de gelegenheid te geven zich iedere keer een beetje verder te ontwikkelen in 

zelfstandigheid en taakgerichtheid. Wij ondersteunen hen nu door: 

● overzicht te bieden in een week- en dagritme, zodat zij in staat gesteld worden hun 

werk te plannen. 

● hen te leren enige tijd zelfstandig te werken zonder hulp van de pedagogisch 

medewerker. Zij leren omgaan met uitgestelde aandacht, hun eigen problemen op te 

lossen en ze worden steeds onafhankelijker van de medewerker. Tevens leren zij zo 

zorg te dragen voor hun omgeving; de omgeving kan rustig en geconcentreerd 

doorwerken aan de eigen taak. 

● handelingswijzers aan te bieden die hen helpen bepaalde handelingen of situaties 

volgens een vaste strategie zelfstandig op te lossen. Gedurende de gehele schooltijd 

is voor de leerlingen duidelijk hoe zij op school zelfstandig hun eigen werk nakijken, 

op zoek gaan naar hun spullen als ze wat kwijt zijn en hun ruzietjes met andere 

leerlingen oplossen. 

● wekelijks een weektaak aan te bieden. Deze weektaak maakt het voor kinderen 

inzichtelijk welke taken zij dagelijks moeten maken en welke zij gedurende de week 

moeten maken. In de weektaak wordt rekening gehouden met het individuele niveau 

van de leerlingen. Door gebruik te maken van de weektaak krijgen de kinderen 
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overzicht in wat zij af hebben en wat zij nog moeten doen. Voor nu ontwikkelen de 

kinderen vooral het zelfstandig werken om in een later stadium over te kunnen gaan 

naar zelfstandig leren. 

 

Teamvergaderingen, gesprekken en observaties hebben ons geleerd dat we op de goede 

weg zijn. Iedere medewerker is zich er bewust van dat we voor een bepaalde lijn hebben 

gekozen en ze weten waarom. Dit leidt tot gedragenheid binnen het team en het team 

spreekt dezelfde taal. In de klassen is dalton zichtbaar door poster en materialen. Er is 

herkenning voor de kinderen. Daar zijn we trots op. Het voelt goed dat we het samen 

hebben gedaan. Ieder stapje is er één.  

 

Uiteraard zijn er ontwikkelpunten en kansen.  

1. We zien bijvoorbeeld dat de ontwikkellijn ten aanzien van de taakbrieven van de 

kleutergroepen naar groep 3 nog soepeler kan. In groep 2 wordt bijvoorbeeld al met 

een weektaak gewerkt. Volgend jaar kan groep 3 dat meteen vanaf start schooljaar 

oppakken en groep 4 ook.  

2. Op het gebied van borging zouden we nog sterker kunnen worden. Niet iedere 

medewerker is na het opleveren van een nieuw voorstel in staat om dit meteen de 

implementer in de groep. Op zich is dat niet erg, wij accepteren dat verschillende 

mensen op verschillende manieren tot handelen komen. Het is echter wel van belang 

dat de daltoncoördinator dat oppakt en een medewerker begeleidt in dat proces. De 

onderlinge groepen moeten niet te ver uit elkaar gaan groeien.  

3. Nieuwe ontwikkelingen naar zelfstandig leren willen we volgend jaar verder 

doorzetten. Daarvoor moeten de huidige strategieën goed ingebed zijn in de school. 

Wij besteden daar in de bordsessies en op de studiedagen aandacht aan. Tevens 

moet het borgingsproces meer vorm gaan krijgen, zodat het team en de individuele 

collega’s meer ondersteuning hierin ervaren, maar ook goed gemonitord kunnen 

worden. 

Reactie visitatieteam 

Jullie handelingswijzers zijn heel goed en duidelijk voor de kinderen. 

Het daltonschijfje wordt goed gebruikt door de kinderen en wordt functioneel gebruikt. 

Er is geen uniformiteit in het week- en dagritme. Hoe lang duurt een instructie? Hoeveel tijd 

is er voor de taak? Welk doel wordt er aangeboden? Hoe zien kinderen dit? 

In de weektaak zien wij dat kinderen zelfstandig kunnen werken. Dit kan per dag. De 

kinderen uit de hogere groepen kunnen veel meer aan dan per dag plannen. Ook wordt er 

niet in iedere groep ruimte geboden om te plannen en is de taak vooral een afvinklijst. Wees 

bewust waarom jullie een weektaak hebben, moet het doel behaald worden of moeten de 

taken af zijn? 

Ook zien wij hier weer mooie experimenten in verschillende groepen. Het is nu aan jullie om 

hier een doorgaande lijn in aan te brengen, want die is er op het moment nog niet. Iedere 

klas gebruikt de weektaak op een verschillende manier. 

Een volgende stap in de bovenbouw zou kunnen zijn het keuzewerk op de weektaak te 

zetten en kinderen zelf laten plannen wanneer ze dit gaan doen. Dus niet pas als alle taken 

af zijn, op deze manier kunnen kinderen die bijna nooit hun werk af hebben ook eens 

werken met keuzetaken. 
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Differentiatie op de weektaak is een groot aandachtspunt. Hier maken we een aanbeveling 

van. 
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1.3 Samenwerking 

School/kindcentrum 

 

Wederom hebben we via de vergaderstructuur van stichting leerKRACHT het doel om 

samenwerken te bevorderen uitgewerkt. In het schooljaar 2020-2021 heeft het 

leerKRACHTteam aan het begin van de cyclus bedacht waarom we samenwerking is onze 

school van belang vinden, wat we ermee willen bereiken voor de leerlingen en welke theorie 

samenwerking ondersteunt. Later in de cyclus hebben we gekozen voor coöperatieve 

samenwerkingsvormen, hebben we besproken welke vormen er zijn en met welke vormen 

we wilden starten, rekening houdend met Coronamaatregelen. Nadat het leerKRACHTteam 

het voorstel in de verbindingssessie heeft besproken, heeft het voltallige schoolteam 

besloten het voorstel aan te nemen en te implementeren in de groepen. 

 

Wij zijn er op onze school van overtuigd dat leerlingen elkaar nodig hebben om te groeien en 

zetten daar coöperatieve werkvormen voor in, omdat dit een positieve invloed op de 

cognitieve en sociale ontwikkeling van de leerlingen heeft. Het verhoogt de leerprestaties, er 

ontstaat samenwerking en wederzijds begrip tussen sterkere en zwakkere leerlingen, er 

ontstaan meer interetnische vriendschappen, het vergroot de acceptatie van gehandicapte 

klasgenoten en het zelfvertrouwen van alle kinderen neemt toe. 

 

Op dalton IKC  Zeven Zeeën bieden wij de kinderen verschillende samenwerkingsvormen 

aan en ieder jaar komen daar weer nieuwe werkvormen bij. In de klassen hangen 

instructiekaarten met daarop de samenwerkingsvormen. Deze kaarten ondersteunen 

leerkracht en leerling. We kiezen ieder jaar in gezamenlijkheid een aantal nieuwe 

samenwerkingsvormen, zodat de leerlingen aan het einde van hun schoolcarrière veel 

vaardigheden hebben opgedaan op het gebied van samenwerken. Momenteel werken wij 

met de vormen: 

● Denken - doen - uitwisselen 

● Binnenkring - buitenkring 

● In januari 2022 komen er twee samenwerkingsvormen bij 

● Op het leerplein kunnen leerlingen uit groepen 1 t/m 3 samenwerken 

 

De momenten waarop wij samenwerking bevorderen zijn bijvoorbeeld aan de start van een 

nieuw thema of onderwerp, als we voorkennis willen ophalen of als afsluiting van een les om 

erachter te komen of de les begrepen is. Samenwerkingsvormen kunnen prettige energizers 

zijn om de groep weer even actief te krijgen of om samen plezier te maken. Uiteraard 

stimuleren wij kinderen tijdens de lessen om samen te werken, hoewel we kinderen ook 

uitdagen om hun lessen zelfstandig te maken. 

 

Wij zijn er trots op dat wij door gebruik te maken van de vergaderstructuur van stichting 

leerKRACHT, onszelf in staat stellen in 6/7 weken tijd een doordacht plan te ontwikkelen 

waarin de waarom?-, hoe?- en wat?vragen goed uitgewerkt worden. Het leidt tot een 

concreet en onderbouwd plan, waar we allen achter staan. 
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Wij zijn trots op het feit dat we aan een, door de gehele school heen, zichtbare leerlijn 

werken op het gebied van coöperatieve samenwerkingsvormen, waarbij kinderen ieder jaar 

weer nieuwe vormen erbij leren.  

 

Naast trots is er het besef dat wij een mooi plan hebben liggen, maar dat coöperatieve 

werkvormen wellicht nog niet in iedere groep worden toegepast. De observaties voor dit 

schooljaar betreffende dit onderwerp moeten nog plaatsvinden. Dat zijn dan meteen onze 

ontwikkelpunten voor de komende tijd.  

Daarnaast is het een voornemen dat wij ook het waarom met de kinderen bespreken. Zijn 

onze leerlingen doordrongen van het feit waartoe coöperatieve werkvormen kunnen 

bijdragen? 

Reactie visitatieteam 

Jullie hebben het goed inzichtelijk gemaakt, Samenwerking in het team door onder andere 

Stichting LeerKracht is zeer goed en dat is voelbaar. Er wordt goed gewerkt vanuit de Why-

How-What om jullie visie en beleid te bepalen, maar we hebben vooral gezien en gehoord 

dat dit veel gedaan wordt van bovenaf, dus directie en door de daltonleerkracht.  

In de klassen en tijdens de gesprekken met de leerkrachten hebben we andere observaties 

gedaan. Kinderen geven aan niet alleen bij instructie te willen samenwerken, maar ook 

tijdens andere lessen. Er zijn nog veel mogelijkheden die jullie kunnen aanpakken. 

Leerkrachten geven ook aan dat ze meer een doorgaande lijn willen en het liefst meer willen 

samenwerken. 

 

Een aanbevelingspunt is dat de leerkrachten en de leerlingen meer samen kunnen werken. 

Maak gebruik van elkaars talent. Ga bijvoorbeeld groepsdoorbroken werken, tutoring…er 

zijn vele mogelijkheden die nu nog onbenut blijven. Tijdens de coronatijd was dit natuurlijk 

niet mogelijk, daarvoor alle begrip.  

 

Jullie hebben goede plannen op papier en op het Stichting Leerkracht- bord. De volgende 

stap is nu deze plannen leefbaar te maken. 
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1.4 Reflectie 

School/kindcentrum 

 

Middels de voor ons bekende vergaderstructuur van stichting leerKRACHT hebben wij deze 

daltonpijler ontwikkeld. Voorafgaand aan de start van deze cyclus hebben wij een workshop 

van de CED-groep gehad ten aanzien van feedback en reflectie. Wij hebben ons door haar 

laten inspireren en we hebben besproken wat wij relevant, interessant en haalbaar vonden 

voor onze school op dit moment. Dit is omgezet naar doelen en deze doelen hebben de 

verschillende leerKRACHT-teams uitgewerkt. 

 

Bovenstaand heeft ons het inzicht gegeven dat leerlingen in staat gesteld  moeten worden, 

te kunnen reflecteren op hun eigen handelen tijdens hun taak of taken. Zij kunnen hun eigen 

gedrag bijsturen, om elke dag een stukje beter te worden in hun leerhouding. Leerlingen 

worden meer en meer eigenaar van hun eigen leerproces. Reflecteren geeft leerlingen 

inzicht in hun leerproces, hun successen en in efficiënte gedrag.  

 

Om de belangrijke functie van reflecteren een goede plek te geven binnen ons onderwijs 

hebben wij reflectie ingebed in onze dagelijkse klasse-organisatie. Reflectie is terug te 

vinden tijdens: 

● het terugkijken op de lessen die wij geven volgens het Adi-model. Wij gebruiken dit 

moment om na te gaan of het lesdoel bereikt is. 

● het reflectiemoment op eigen leergedrag voor, tijdens of na een taak of taken. De 

leerlingen reflecteren met elkaar aan de hand van persoonlijke doelen op hun eigen 

gedrag met als doel hun eigen gedrag te leren bijsturen.  

● de kindgesprekken die wij voeren. We voeren deze met de leerlingen om hen zo te 

helpen in hun groei en ontwikkeling. Door het voeren van een kindgesprek vergroten 

we het reflectievermogen van de kinderen.  

 

Wij zijn ons ervan bewust dat we hele grote stappen hebben genomen ten aanzien van 

reflectie. We zijn enerzijds trots op wat we hebben ontwikkeld en op welke wijze. We komen 

steeds meer in onze kracht. Anderzijds ervaren we allemaal dat we tijd te kort komen in ons 

dagelijkse onderwijsproces om het beleid goed te implementeren. Omdat we wel helemaal 

achter onze visie staan, hebben we besloten om de maanden januari en februari 2022 een 

pauze in te lassen ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen om zo reflectie goed te kunnen 

implementeren. In onze bordsessies zullen we stilstaan bij de gekozen strategieën en in 

gezamenlijkheid stappen zetten in de implementatie. We zullen daarbij gebruik maken van 

elkaars ervaringen en expertises. Het doel is: iedere dag samen een stukje beter en tot aan 

de voorjaarsvakantie is reflectie een vast onderdeel van ons onderwijsprogramma.  

Dat wij deze inzichten hebben opgedaan, weten waar we staan, weten wat we nog moeten 

ontwikkelen en dat we als gevolg daarvan deze keuzes kunnen maken, maakt ons als team 

trots. 
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Reactie visitatieteam 

 

Mooi vormgegeven op de weektaak. Jammer dat zo weinig kinderen er gebruik van maken. 

Reflecteren moet je leren. Hebben de kinderen dit al wel voldoende geleerd en op welke 

manier? 

 

De feedbackbeker die jullie inzetten tussen leerkrachten en directie is een mooie manier. 

Goed dat jullie zo steeds op zoek zijn om dingen te “oefenen” die je vervolgens met 

leerlingen kunt gaan doen. Deze beker wordt gebruikt door de directie om feedback te 

ontvangen, maar de feedbackbeker kan ook mooi bij leerling-leerkracht worden ingezet. 

 

In het verslag zien we veel op directieniveau. Nu uitrollen naar de kinderen 

De 2 ouders die we hebben gesproken zijn erg positief over de school. Ze weten dat er 

onrustige tijden zijn geweest, maar zien nu dat er een duidelijke koers is en dat het schip 

weer is gaan varen. 

 

Jullie schrijven dat jullie deze maanden nemen om reflectie goed te implementeren. Dit is 

goed. Neem nog extra tijd voor het implementeren en vind meer doorgaande lijnen  voordat 

jullie nu weer verder gaan. Er valt nog veel meer te doen m.b.t. reflectie. Als team is de 

reflectie heel goed. Er kan nog optimaler gereflecteerd worden op leerkracht- leerlingniveau.  
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1.5 Effectiviteit / doelmatigheid 

School/kindcentrum 

 

De aanbeveling op deze kernwaarde was na afloop van de vorige visitatie, dat leerlingen 

meer eigenaar moesten worden van hun leerproces. Waar de doelen toen nog veelal 

productgericht waren, was het aan te bevelen de doelen ook procesgericht te laten zijn.  

Ondanks de ambitie die de school had, was doelmatigheid en effectiviteit nog te weinig terug 

te zien in school.  

 

Wij zijn ons ervan bewust dat er aan deze kernwaarde op schoolbreedniveau nog verdieping 

nodig is. Er is een start gemaakt met beleid t.a.v. het werken met de weektaak. Dit is een 

eerste stap richting effectiviteit/doelmatigheid bij onze leerlingen.  

Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 werken met de weektaak zoals beschreven in het 

handboek. 

Zelfs tijdens het online onderwijs is er gewerkt met deze taakbrieven. 

In de groepen 1 t/m 3 is er na de wintervakantie met het werken met de weektaak. 2/3 van 

deze groepen tijdens de lockdowns niet bemand geweest door leerkrachten. 

 

In het nieuwe schooljaar staat voor het eerste halfjaar doelmatigheid/effectiviteit op de 

planning. Waar de weektaak nu in zekere zin een afvinklijst is, willen we deze uitbreiden 

naar een weektaak waarin leerlingen in staat gesteld worden om op efficiënte wijze hun 

eigen leerdoelen te behalen. Leerlingen gaan een groot deel van de dag zelf inplannen en 

de medewerkers zullen een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van de leerlingen. 

In sommige groepen wordt dit al in min of meerdere mate gedaan, in andere groepen nog 

niet. Enkele medewerkers doen al wel ervaringen op met het inplannen door de leerlingen 

en deze ervaringen kunnen we als team straks goed gebruiken als we schoolbreed aan 

deze kernwaarde meer vorm willen gaan geven. 

Door de directie wordt er ruimte geboden aan deze proeftuintjes, zo kunnen wij onderzoeken 

wat het beste werkt en in het eerste halfjaar van 22/23 een keuze maken.  

Reactie visitatieteam 

 

Het is goed hoe jullie zelf reflecteren op deze kernwaarde en zelf jullie vervolgstappen al 

helder hebben, blijf dit verder ontwikkelen. 

Het is inderdaad zo dat als jullie de weektaak anders georganiseerd hebben en 

bovenstaande uit gaan voeren dat er echt iets heel moois komt te staan. 

Neem daarbij steeds de volgende vraag in gedachten:”Moet de taak af of moeten de doelen 

worden gehaald?” Dit vraagt een omslag in mindset bij veel leerkrachten. Dit heeft tijd nodig 

om echt goed neer te zetten. Jullie kunnen hier de komende twee jaar een gouden slag 

gaan slaan. Zie ook onze aanbevelingen. 

 

Mooie metaforen bij naam school 
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Jullie doen al veel meer dan hier omschreven staat. Verdiep je er eens in wat je allemaal al 

doet: Stichting LeerKracht, Schoolplan met daltonkernwaarden, jaarplan, scheepskrant. 

De effectiviteit van de lessen kan nog een verdiepingsslag gebruiken. 

Het is algemeen bekend dat je effectiviteit ook kunt verhogen d.m.v. differentiatie en 

daarmee leerresultaten kunt verhogen. Gelukkig hoorden we dat jullie resultaten goed zijn 

en dat is erg knap gezien het grote lerarentekort waar jullie mee te kampen hebben.  
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1.6 Borging als voorwaarde 

School/kindcentrum 

Borging vinden wij belangrijk en wij zien er het nut van in. De manier van borgen wordt op dit 

moment gevormd door de directie en de daltoncoördinator.  Borging vindt plaats door: 

● Nieuwe medewerkers te introduceren in de daltonprincipes van onze school. Op de 

eerste werkdag van nieuwe medewerker wordt deze door de daltoncoördinator 

meegenomen door het daltonhandboek de principes en de gebruiken in de klas en 

school. De praktijkgids “dalton in bedrijf’ wordt doorgenomen en uitgereikt.  

● Deze map ligt tevens in alle klassen bij de klassenmap. 

● dalton als onderwerp terug te laten komen op alle studiedagen en als vast onderwerp 

in de bordsessie van stichting leerKRACHT. Constant ontwikkelen en onder de 

aandacht brengen van de onderwerpen, helpt ons een team te worden die hetzelfde 

willen uitdragen richting onze leerlingen en de omgeving. In het scholingsplan staat 

beschreven hoe we gedurende het jaar als team werken aan het ontwikkelen van 

ons dalton-DNA (zie document dat meegeleverd is). 

● In de klassen is een ‘daltonmuur’ gemaakt, zodat er herkenning is in alle groepen. 

Deze ‘daltonmuur” ondersteunt leerling en medewerker. Soms helpt het om iets weer 

onder de aandacht te brengen zoals omgaan met uitgestelde aandacht, maar het kan 

een leerling ook ondersteunen als hij of zij bijvoorbeeld vergeten is, wat te doen als 

hij of zij iets kwijt is.  

● Sinds enkele maanden laten leerkrachten kinderen uit hun groep aan hun ouders 

vertellen hoe wij aan dalton werken. Dit doen zij door een stukje te schrijven in de 

nieuwsbrief, die tweewekelijks uitkomt. Iedere keer staat er een andere kernwaarde 

centraal. 

● Verdeeld over het gehele jaar worden medewerkers en omgeving 5x geobserveerd 

door de daltoncoördinator op een bepaald onderdeel. Denk hierbij aan uitgestelde 

aandacht, coöperatieve werkvormen of reflectie. Alle afspraken zijn opgesteld door 

het team en deze zijn omgezet naar beoordelingspunten. Aan de bezoek zit een 

nagesprek vast, wat dient als advies of verduidelijking. De rol van de 

daltoncoördinator is hierbij vooral ondersteunend. Na afloop van de observaties 

wordt besproken wat goed gaat en wat nog beter kan. Op dit moment hebben we dit 

alleen uitgewerkt voor de daltonkernwaarde zelfstandigheid. 

 

Wat op dit moment speelt in de school is dat we veel verschillende zaken tegelijk aanpakken 

en dat kan bepalend zijn in de keuzes die we maken. Dat is terug te merken in de borging. 

Wel ligt er in alle klassen de praktijkgids “dalton in bedrijf” en alle klassen beschikken over 

een daltonmuur. Ook staan daltonontwikkelingen tijdens de verbindingssessies op 

studiedagen centraal en wordt er goed met elkaar geëvalueerd en eventueel afgestemd. 

Sinds enkele weken schrijven leerlingen over dalton in de klas. Dat maakt ons trots. Trots 

zijn we op dat er ondanks deze woelige tijden vooruitgang is en geen stilstand. 

Trots zijn we op dat wat we nog verder willen ontwikkelen of uitvoeren. We weten wat we 

willen, al moeten we soms nog starten. Want helaas worden nieuwe medewerkers nog niet 

altijd goed meegenomen in het daltonhandboek of andere daltongerelateerde afspraken. 

Gaandeweg zij langer werken op school worden zij wel we Daar ligt een grote kans voor ons 

als school. Voor leerlingen betekent dit namelijk dat de overgang naar een nieuwe leerkracht 
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niet heel groot hoeft te zijn ten aanzien van bijvoorbeeld uitgestelde aandacht of de eigen 

verantwoordelijkheid. 

Tevens hebben we nog maar 1 observatieronde gedaan. Het onderwerp was 

zelfstandigheid. Het was een goede start, maar nu moeten we wel verder uitbouwen. Dit zal 

leiden tot de laatste finetuning in de werkwijze van het team en het bij elkaar houden van het 

team en de daltonvisie. 

Reactie visitatieteam 

 

 

Goed dat er daltonstukjes van kinderen in de nieuwsbrief staan. We hebben een heel leuk 

gesprek gehad met de leerlingraad.  

Daltonwerkboek voor nieuwe leerkrachten is mooi en ook goed dat er tijd wordt gemaakt de 

nieuwe leerkrachten wegwijs de maken. 

Jullie hebben goede beleidsstukken en prachtige handelingswijzers. 

Het daltonkompas is goed! 

 

Het is voor ons ook te zien dat jullie met veel dingen tegelijk bezig zijn, waardoor niet alles 

direct goed uit de verf komt. Fijn dat jullie je dat zelf realiseren en het beleid daar op aan 

passen. Op die manier blijft het schip varen! 

 

Tip: Is het een idee om komend schooljaar een daltonscholing voor het hele team te gaan 

doen? Deze kan dan voor nieuwe personeelsleden als daltonscholing worden genomen. 

Een hele dag en bijvoorbeeld 2 keer een studiemiddag zou al heel helpend voor jullie 

kunnen zijn. 
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2 Ontwikkelvermogen 

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

We mogen trots zijn op: 

● Onze gezamenlijke wens en wil om verder te ontwikkelen. Er is een team ontstaan, 

nadat er heel veel wisseling is geweest. 

● Alles wat we ten aanzien van de daltonkernwaarden hebben neergezet. We pakken 

iedere ontwikkeling planmatig aan en volgen constant de why, how, what. Dit leeft 

erg onder het team. 

● Ontwikkelingsvermogen van het team is enorm gegroeid. Eigenaarschap en 

autonomie 

● werken middels stichting LeerKRACHT 

● dalton kompas 

● dalton attitude leerkrachten 

● dalton handboek 

● dalton muur 

● dalton in de nieuwsbrief (vertalen van de nieuwsbrief in diverse talen) 

● werken volgens het ADI-model 

● kindgesprekken 

● weektaak 

● feedup-feedback-feedforward (werken met succescriteria) 

● coöperatief leren 

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

Ontwikkelingen van leerpleinen 

Op welke manier kunnen we onze leerlingen elkaars talent laten benutten? 

Het doorontwikkelen van ons thematisch onderwijs 

Verder uitrollen van het 10-14 onderwijs 

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

Wij gaan er vanuit dat de visitatiecommissie enthousiasme en waardering kan hebben, voor 

dat wat gelukt is en dat zij dat uitspreken richting team.  

Wij verwachten aanbevelingen te krijgen om de door ons ingezette koers op het gebied van 

effectiviteit en verantwoordelijkheid. Deze aanbevelingen zullen wij meenemen als wij het 

volgende schooljaar met deze pijlers verder aan de slag gaan.  

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

termijnvisie) 

 

Bij de volgende visitatie hebben we bij alle kernwaarden een verdiepingsslag gemaakt. 

dalton zit in ieders DNA en de leerlingen voelen een doorgaande lijn. Van de ene naar de 

andere groep overgaan is niet een hele grote verandering. Er is veel herkenning, want in de 

vorige groep ging het ook zo.  
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Dit zal ons alleen lukken met een stabiel team in een stabiele context. 

Reactie visitatieteam 

 

We zien een enthousiast team en daarbij een directie en daltoncoördinator die de goede 

koers hebben ingezet. 

We hebben zeer zeker waardering voor alles wat jullie de afgelopen jaren hebben gedaan. 

Er was veel werk te verzetten. Het schip was gezonken! Jullie hebben het schip naar boven 

gehaald en het is zelf weer voorzichtig aan het varen. Dat is knap werk! Grote waardering! 

 

We hebben er alle vertrouwen in dat jullie doorgaan in de lijn die jullie hier beschrijven. We 

geven jullie aanbevelingen mee voor de komende twee jaar, zodat jullie niet opnieuw alles 

tegelijk gaan doen. 

 

  



 

Versie 20 januari 2021 

27 

3. Gedeeld eigenaarschap 

Uit de gesprekken met: 

leerlingen(raad) 

Gesproken over: 

● Wat is een daltonschool 

● Weektaak en schijfje 

● Wat veranderen: op vrijdag iets lekkers van suiker mee naar school. Meer begeleiding 

tijdens de pauze, langere schooltijden, meer aan beloftes houden (schoolreis, verhaal 

schrijven voor schoolkrant en dan moet het er ook in), meer samenwerken: meer 

opties, niet alleen tijdens instructie. 

● Wat niet veranderen: De trappen voor school, schoolplein, meubilair, geschiedenis, de 

vrijheid die je krijgt, zelfverantwoordelijkheid, want dat is goed voor later tijdens je 

werk, samenwerken. 

● Leer- en doelab 

● Hoe kom je in de leerlingenraad: Dat is niet in iedere groep op dezelfde manier. 

● Wat bereikt: schoolplein, feesten regelen, probleem bij schoolplein, als schoolreisje 

niet doorgaat proberen wij wat leuks te regelen, eindfeest, hoe geld verdienen voor 

schoolreisje 

● Trots op: iedereen zelfstandig aan het werk, vrijheid en elkaar helpen 

 

 

 

 

ouders 

We hebben gesproken over: 

● Verantwoordelijkheid leren voelen, zelfstandigheid wordt echt aangeleerd 

● Directiewisselingen, rommelige periode 

● Dalton is ook thuis zichtbaar bij de kinderen 

● Respect 

● Dalton staat in de nieuwsbrief, ouders krijgen info via leerkrachten 

● Ouders zien een grote ontwikkeling 

● Kinderen worden gestimuleerd om te zijn wie ze zijn en ze leren hoe ze met dingen 

om moeten gaan. Ze worden in hun eigen kracht gezet.  

● 1 ouder in de MR en 1 in de oudercommissie 

● Wensen: ondersteuning voor begrijpend lezen en rekenen kinderen buiten schooltijd. 

Ouders kunnen vaak niet ondersteunen 

● Ondanks corona zijn de scores gelijk gebleven 

● Trots op de directie! Leerkrachten stralen meer rust uit. 
 

medewerkers 

We hebben gesproken over: 
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● De afgelopen jaren, nieuwe directie 

● Hoe lang werk je hier en wat spreekt je aan in dalton 

● Wat zou je zelf nog willen 

● weektaak groep ½  of digitaal: Wens van de leerkracht om de brief zelf pas eind groep 

2 te doen en eerst digitaal. Goed dat er al wordt gereflecteerd bij groep 1-2 

● De inloop in groep 8. De kinderen kunnen direct aan het werk als ze op school 

komen: top. 

 
 

 

schoolleiding/ leiding kindcentrum en daltoncoördinator(en) 

We hebben gesproken over: 

● Daltonopleiding, een paar mensen willen er mee starten. 

● Hoe krijg je “daltonpersoneel”?  

● Het inwerken van nieuwe medewerkers. 

● LeerKrachtbord in teken van Dalton. Dat werkt heel goed. Binnen stichting 

LeerKracht wordt er groepsdoorbrekend gewerkt per ontwikkeldoel. 

● Experimenten: weektaak is nu nog een afvinklijst, wordt uitgebreid naar zelf plannen. 

Experimenten in groep 8, 7. Alles komt vervolgens weer aan bod binnen stichting 

LeerKracht om te voorkomen dat er eilandjes komen.  

● Veel winst geboekt om het team als team te krijgen. Sfeer is nu heel positief en 

ontspannen. 

● Ouders moeten ook een daltonmindset krijgen.Taalcursus in de school. Corona 

maakte het lastig. In de nieuwsbrief schrijven kinderen over dalton. Student heeft een 

onderzoek gedaan hoe ouders meer te betrekken. Meer communiceren met ouders. 

Voor corona een dalton-ouderbijeenkomst gehad met samenwerkingsactiviteiten. 

● Directie en daltoncoordinator gunnen ieder kind dalton, ondanks dat de school een 

buurtschool is.  

● Daltonkompas = wijzer voor volwassenen om te zien hoe er gewerkt wordt en wat er 

van anderen verwacht wordt. Het is niet voor de kinderen. Komt op studiedagen terug 

bij de visie. Staat nog niet in beton en je moet je afvragen of je dat zou willen. 

● Team werkt in maatjes – eigen doel: zo ervaren wat ze ook met kinderen doen. 

● Team is bezig geweest met feedback en feedforward. Er is nu een feedbackbeker 

binnen het team. Wie de beker heeft, geeft feedback aan de directie. 

● Welke aanbeveling zouden ze willen:  

- Verder gaan op de ingeslagen weg met stichting LeerKracht en periodes. Na alle 

kernwaardes bezig met borging en professionalisering binnen het team dmv cursus. 

- Team zo dalton mogelijk maken: eigen verantwoordelijkheid en vrijheid.  
 

 

bestuurder(s) 

interim bestuurder: Marius Voerman 

Gesproken over: 

● Maandag gestart als interim 

● 16 scholen op 17 locaties 

● Als bestuurder zelf ingezet op zelfstandigheid van kinderen 
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● Gesproken over wat de school kan helpen om dalton nog steviger neer te zetten: 

faciliteren extra leerkracht af en toe uitgeroosterd voor klassenbezoeken dalton; 

daltonscholing. 
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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 V 

4 Reflectie V 

5 Effectiviteit - doelmatigheid O 

 

Waardering 

Zelfreflectie op de kernwaarden, ontwikkelvermogen, gedeeld eigenaarschap 

 

 

 

 

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* 
verlenging 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde 
inclusief realisering aanbevelingen vorige 
visitatie + borging 

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

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

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

 

 Omschrijving 

1 Ontwikkel een doorgaande lijn m.b.t het gebruik van de weektaak . Zorg hierbij dat er ruimte is 
voor differentiatie en eigenaarschap van kinderen (bijv. keuzewerk in de taak). Geef ruimte 
om kinderen zelf (voor de hele week) te laten plannen op de weektaak.  Denk na over: moet 
de taak af of moeten de doelen worden gehaald? 

2 Jullie hebben een goede samenwerking op directie-/leerkrachtniveau. Maak nu de vertaling 
naar leerkacht- en leeringniveau. Bijvoorbeeld: groepsdoorbroken, maatjeswerken, tutoring, 
samen lessen laten maken, enz. Maak hierbij gebruik van elkaars talenten. 

3  

4  

5  

 

Slotopmerking visitatieteam 

Wat was het een fijne dag op jullie school. Een enthousiast team! Een prachtig gebouw en 

een heel mooi aangelegd plein. De sfeer in de school is goed. Er is rust! Kinderen kunnen 

goed uitleggen wat ze doen en wat ze wel anders zouden willen. 

Het leer- en doelab hebben we helaas niet in bedrijf gezien, maar ziet er heel goed uit. Een 

visitekaartje voor jullie school.  

Jullie hebben hele onrustige jaren achter de rug. De afgelopen jaren zijn er een nieuwe 

directie en daltoncoördinator gekomen. Het daltonschip was bijna gezonken, maar jullie 

hebben deze met elkaar weer omhoog getrokkken. Jullie zijn bezig de nieuwe koers uit te 

zetten en laten het schip weer varen. Echt geweldig om dit te zien! Sta er zelf ook maar eens 

goed bij stil hoe hard jullie gewerkt hebben en wat het resultaat nu is. Daar mogen jullie trots 

op zijn!  

Om te zorgen dat jullie de goede koers kunnen blijven varen, hebben we aanbevelingen 

gemaakt waar jullie de komende twee jaar mee aan de slag kunnen en die mede helpend 

zijn om de koers van het daltonschip te blijven volgen.  

We willen jullie bedanken voor deze dag, voor jullie openheid en jullie gastvrijheid.  

 

We hebben op 20 april 2022 nog een gesprek met elkaar gehad waarin jullie onder andere 

aangegeven hebben moeite te hebben met het hoofdstuk “beoordeling, advies en 

waardering”. Jullie gaven aan vanuit de NDV een toetsingskader te missen. We hebben 

afgesproken dat we dit punt doorkoppelen aan het bestuur met het verzoek dat er vanuit het 

bestuur contact met jullie wordt opgenomen. Jullie kunnen dan over het ontbreken van een 

toetsingskader rechtstreeks feedback geven aan het bestuur.  
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Slotopmerking school/kindcentrum 

 

Wij hebben de visitatie als plezierig ervaren, we hebben met trots kunnen laten zien waar we 

in de afgelopen jaren keihard aan gewerkt hebben in de al eerder beschreven context en 

met een steeds wisselend team. We hebben dan ook gezamenlijk en  met alle medewerkers 

geproost op het afronden van deze dag 

 

We hadden wat moeite met het verslag dat wij ontvingen. Dit was moeilijk te lezen voor ons.  

Hier hebben wij nog over kunnen spreken met twee visiteurs. Prettig dat die ruimte geboden 

werd.Door dit gesprek hebben we een aantal vragen beantwoord gekregen. Deze 

antwoorden hebben ons meer richting geboden in het voorgenomen verbetertraject.   

Om de beoordeling van het visitatieteam goed te kunnen interpreteren waren wij op zoek 

naar het toetsingskader waar de vereniging in zijn statuut naar verwijst. Helaas, na navraag 

bij de vereniging hebben wij het toetsingskader niet in ons bezit gekregen.  

 

We vinden het jammer dat dalton als vernieuwings concept het formatief assessment nog 

niet doorgevoerd heeft. Met name het geven van voldoendes en onvoldoendes bij gebrek 

aan een helder kader wringen.  

 

Daarnaast ervaren wij het als jammer dat er geen terugkoppeling te zien is op basis van de 

zelfevaluatie.  

De punten die wij zelf genoemd hebben als ontwikkeling, zijn door de visiteurs overgenomen 

als aanbeveling. Deze punten kunnen wij daardoor makkelijk verwerken in de komende 

jaarplannen. Hieronder kunt u op hoofdlijnen lezen hoe wij dat zullen aanpakken. 
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Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  

Aanbeveling 1 

Ontwikkel een doorgaande lijn m.b.t het gebruik van de weektaak . 

Zorg hierbij dat er ruimte is voor differentiatie en eigenaarschap 

van kinderen (bijv. keuzewerk in de taak). Geef ruimte om kinderen 

zelf (voor de hele week) te laten plannen op de weektaak.  Denk na 

over: moet de taak af of moeten de doelen worden gehaald? 

 

 

Sinds schooljaar 2019-2020 werken wij middels St lkr zodat we ieders talent kunnen 

benutten, samen werken aan de dalton ontwikkeling en iedere periode als team reflecteren. 

In schooljaar 2022-2023 zullen wij op de ingeslagen weg doorgaan met de vorming van ons 
dalton onderwijs.  
 
We zullen ons komend schooljaar volledig toeleggen op de ontwikkeling en uitvoering van 
de weektaak. Deze zullen we in stappen door ontwikkelen, waarbij we genoeg tijd nemen 
om hetgeen we als team ontwikkelen stevig neer te zetten.  
Einddoel van het schooljaar zal zijn dat er in alle groepen gewerkt wordt met een weektaak, 
passend bij de ontwikkelingsleeftijd. 
Nadat we de weektaak passend hebben gemaakt aan de ontwikkelingsfase en 
onderwijsbehoefte, zullen we ruimte gaan geven aan de ontwikkeling van differentiatie. We 
zullen doelgerichter aan de slag gaan met onze leerlingen.  
 
De kernwaarden zelfstandigheid, effectiviteit/ doelmatigheid, verantwoordelijkheid en 
vertrouwen en reflectie zullen een belangrijke uitgangspunt spelen gedurende de 
ontwikkeling en implementatie. 

 

Aanbeveling 2 

Jullie hebben een goede samenwerking op directie-/leerkrachtniveau. 

Maak nu de vertaling naar leerkracht- en leerlingniveau. 

Bijvoorbeeld: groepsdoorbroken, maatjeswerken, tutoring, samen 

lessen laten maken, enz. Maak hierbij gebruik van elkaars talenten. 

 

Sinds schooljaar 2019-2020 werken wij middels St lkr zodat we ieders talent kunnen 

benutten, samen kunnen werken aan de dalton ontwikkeling en iedere periode als team 

kunnen reflecteren. 

In schooljaar 2022-2023 zullen wij op de ingeslagen weg doorgaan met het vormgeven van 
het groepsdoorbrekend werken; gelukkig kan daar weer ruim baan aangegeven worden na 
twee jaar Covid-19. Denk daarbij aan;  

- groepsdoorbrekend werken i.h.k.v. thema’s en  
- tutorlezen tussen groep 2,3,4 en 7,8.  
- de maatjestaken zijn weer terug op het programma.  

 
In schooljaar 2023-2024 zullen we hier een verdiepingsslag in maken. 
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Ondertekening school en visitatievoorzitter voor gezien 

 

Naam Functie Handtekening Datum 

 Leidinggevende 
onderwijs 

akkoord 8-6-2022 

 Visitatievoorzitter akkoord 11-06-2022 

 

 

Voor de verdere procedure: zie notitie ‘daltonschool worden en blijven’ op www.dalton.nl 

onder de kop ‘visitatie en licentie’ 

 

 


