
 

 

  
2019-2020 

‘Ondernemende en wereldwijze 

kinderen groeien binnen 

Kindcentrum Weerdinge op met 

lef!’ 

      

Daltonboek 



1 
Daltonboek 2020                                                                                                          Daltonschool De Esdoorn 

Voorwoord 
 
Voor u ligt het daltonboek van daltonschool De Esdoorn. Dit daltonboek is een aanvulling op 
onze schoolgids en bestemd voor personen en instanties die zich op de hoogte willen stellen 
van onze daltonschool: ouders, leerkrachten, het bestuur, invalleerkrachten, MR van onze 
school, onderwijsinspectie, stagiaires, visiteurs van de Nederlandse Daltonvereniging en 
andere belangstellenden voor en van ons daltononderwijs.  
Dit boek is een ‘levend’ document en zal regelmatig worden aangepast nadat er op 
teamniveau nieuwe afspraken zijn gemaakt. Zo blijft het daltonboek altijd up-to-date. Wij 
gebruiken bij de inhoud van dit boek ‘de gouden cirkel’ van Simon Sinek (2013). 
 
 

 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.pinterest.com%252Fpin%252F346003183852998344%252F%26psig%3DAOvVaw1AycuSDc_hmQSNFWxIx6lH%26ust%3D1570623052287615&psig=AOvVaw1AycuSDc_hmQSNFWxIx6lH&ust=1570623052287615
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1. Inleiding 
 

Doel van het boek 
In dit daltonboek beschrijven wij hoe wij op De Esdoorn werken aan de kernwaarden van het 
daltononderwijs. 
  
Waarom? Waarom geven wij onderwijs en wat is onze missie hierbij?  
Met ons daltononderwijs willen wij een mens met lef vormen, die ondernemend en 
wereldwijs opgroeit binnen de school en op deze manier voorbereid is op de toekomst. We 
willen dat kinderen zich eigenaar voelen van zijn of haar eigen leerproces.  
 
Hoe? Hoe willen wij dit onderwijs vormgeven?  
Het boek is geschreven door de daltoncoördinator en de locatiedirecteur, waarbij de inhoud 
is aangedragen door de DOP-groepen. 
 
Wat? Wat moeten kinderen, ouders, leerkrachten en locatiedirecteur doen om het hogere 
doel te bereiken?  
De manier hoe wij ons onderwijs vormgeven, gebaseerd op de kernwaarden van dalton. Dit 
boek is een naslagwerk en borgingsdocument voor alle belangstellenden.  
 
Met dit daltonboek verantwoorden wij wat we doen. Ons daltononderwijs is constant in 
ontwikkeling.  
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2. Relatie met beleidstukken 
 

Het schoolplan 
Elke school maakt voor een periode van vier jaar een schoolplan. 
Het daltonboek is gekoppeld aan de visie en missie, het kwaliteitsbeleid, het 
onderwijskundig beleid en de organisatiestructuur van het schoolplan. In het schoolplan zal 
verwezen worden naar het daltonboek, jaarplan en DOP. 
 
De schoolgids  
Elk jaar in augustus is er een nieuwe versie van onze schoolgids. Het is een gids voor onze 
huidige en toekomstige ouders. Hierin wordt het daltononderwijs kort beschreven. Het 
daltonboek geeft hier uitgebreid uitleg over.  
 
Het zorgplan  
In het zorgprotocol wordt beschreven hoe de interne zorgstructuur vormgegeven wordt 
binnen onze school. De daltonaspecten zullen er niet rechtstreeks in te herkennen zijn. Toch 
zijn er wel raakvlakken. Zo streven we er naar om veel tijd te kunnen besteden aan 
individuele leerlingen door inzet van personeel en de daltonwerkwijzen. De leerlingenzorg 
kan daardoor efficiënter worden ingevoerd.  
 
Nieuwsbrief   
Elke maand verschijnt de nieuwsbrief met belangrijke data, actuele informatie. Ook wordt er 
met enige regelmaat de achtergrond van ons onderwijs beschreven.  
 
SchouderCom 
SchouderCom.nl is een besloten online ouderportaal die grote voordelen biedt voor de 
school community. Op de eerste plaats staat alle school-ouder communicatie overzichtelijk 
bij elkaar. Informatie raakt niet meer zoek en wordt veel sneller weer gevonden, dit geldt 
zowel voor het team als voor de ouders. Daarnaast is het een krachtig instrument voor de 
school om de ouderbetrokkenheid te stimuleren en de ouderparticipatie zeer gemakkelijk te 
kunnen regelen.  
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3. Onze visie 
 

Waarom? Waarom geven wij onderwijs en wat is onze missie hierbij? 
Wij zijn een daltonschool waar kinderen de mogelijkheid krijgen om te ontdekken en 
ondernemend kunnen zijn. Dit door te werken vanuit een veilige en overzichtelijke 
leeromgeving, waarin ze ervaren dat er vertrouwen en respect van leerkrachten en 
medeleerlingen is. Van daaruit werken zij aan hun eigen mens-zijn, het opdoen van kennis, 
hun zelfstandigheid, het omgaan met emoties, het leren maken van keuzes en daar 
verantwoording voor dragen en om samen te werken met elkaar binnen je eigen groep, 
maar ook met verschillende leeftijden door elkaar. Kinderen leren elkaar te helpen en dat je 
van en met elkaar kunt leren.   
 
 

‘Ondernemende en wereldwijze kinderen groeien 
binnen Kindcentrum Weerdinge op met lef!’ 

 
 
Hoe? Hoe willen wij dit onderwijs vormgeven?  
Door een daltonschool te zijn, waarin wij uitgaan van alle tijd is daltontijd, waarin kinderen 
voldoende tijd en mogelijkheden hebben om ondernemend te zijn en lef te tonen, kortom 
opgroeien tot positief, kritische en wereldwijze kinderen ten opzichte van de maatschappij 
en de wereld om hen heen.  
 
Wat? Wat moeten kinderen, ouders, leerkrachten en directie doen om het hogere doel te 
bereiken?  
De samenwerking tussen school, kinderopvang, ouder en kind vinden we van belang, want 
ontwikkelen doe je samen! Bij ontwikkelen denken we aan kennis opdoen en vaardigheden 
aanbieden die het leren van en met elkaar mogelijk maken. Wij bereiden het kind voor op 
een toekomst waarin kinderen de ruimte krijgen hun eigen talenten te ontdekken en 
ontwikkelen. Daarbij houden we rekening met het feit dat niet ieder kind gelijk is en 
evenveel of even snel kan leren. Extra of aangepaste leerstof hoort daarbij, rekening 
houdend met de mogelijkheden van het kind. 
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4. De school 
 

De Esdoorn is een openbare school in Weerdinge, een dorp aan de rand van Emmen. Alle 
kinderen zijn welkom op De Esdoorn, ongeacht hun sociale, culturele of 
levensbeschouwelijke achtergrond. Op dit moment bezoeken zo’n 100 leerlingen de school, 
verdeeld over 5 groepen. Zij worden begeleid door een team van 9 medewerkers, dat naast 
groepsleerkrachten,  bestaat uit een intern begeleider, onderwijsassistenten en 
locatiedirecteur. De school heeft in maart 2018 de intrek genomen in een prachtig 
verbouwde school. De school is gebouwd volgens de meest recente duurzaamheidseisen en 
voorzien van de nieuwste moderne technologie.  
 
In 2012 heeft de school de daltonlicentie ontvangen. De jaren erna is er inhoudelijk 
onvoldoende ontwikkeling geweest. In augustus 2016 is er door een veranderende 
werkwijze binnen het Openbaar Onderwijs Emmen, een nieuwe locatiedirecteur gestart. In 
november 2017 heeft de daltonvisitatie plaatsgevonden. Voorafgaand aan de visitatie heeft 
de locatiedirecteur contact opgenomen met de visitatoren en gevraagd om een versnelde 
visitatie na 2 jaar. In augustus 2018 zijn we als team gestart met een tweejarig daltontraject 
met behulp van Saxion Deventer. De afgelopen twee jaren is er hard gewerkt om het 
daltononderwijs nieuw leven in te blazen en meer inzichtelijk te maken voor ouders. We 
kijken uit naar de visitatie in het voorjaar van 2020 om te laten zien waar we nu met elkaar 
staan! 
 
Alle leerkrachten hebben de afgelopen twee jaar daltonscholing gevolgd, zodat iedereen zo 
goed mogelijk de visie van de school kan uitdragen. De locatiedirecteur heeft de leergang 
‘dalton leidinggevende’ in 2018-2019 met goed gevolg afgerond. Om vernieuwingen vorm te 
geven, zijn er DOP-groepjes gevormd. Om de week is er een daltonuurtje waar alleen 
inhoudelijk over dalton wordt vergaderd. 
In dit daltonboek beschrijven wij waar wij voor staan, hoe wij vormgeven aan de doelen die 
wij binnen het daltononderwijs belangrijk vinden en wat we daar in de praktijk precies mee 
doen. Op overige, organisatorische, huishoudelijke en praktische zaken geven wij 
duidelijkheid in onze schoolgids.  
 
Als team zijn wij trots op de inhoud die wij geven aan ons onderwijs. We zien er met elkaar 
op toe, dat gestelde doelen, gemaakte afspraken en structuren vastgehouden en verder 
ontwikkeld worden. Een omgeving waarbinnen kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen, 
is een vereiste voor een goede ontwikkeling. Daarnaast is het hanteren van herkenbare 
structuren belangrijk, omdat het kinderen zicht geeft op de verwachtingen die we van elkaar 
hebben.  
 
Wij kunnen alles keurig beschrijven, maar waar het werkelijk om gaat, is hoe wij in de 
dagelijkse praktijk met de kinderen werken. Onderwijs is en blijft in ontwikkeling en dat 
geldt ook voor de beschrijving van het proces van dit document. Inzichten en visies op 
werkwijzen kunnen veranderen en dat betekent dat dit boek regelmatig bijgewerkt zal 
worden.  
Het met elkaar bezig zijn met de ontwikkeling van onderwijs maakt dat het werken met 
kinderen leuk en interessant blijft. Wij willen ons enthousiasme delen met iedereen die onze 
school bezoekt. 
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Rollen waarop onze school voorbereidt: 
 
Het kind in het vervolgonderwijs: 
De ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs doen een steeds groter beroep op de 
zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van de kinderen. Niet alleen het 
traditionele ‘huiswerk maken’ vraagt van de kinderen dat ze bepaalde vaardigheden 
beheersen. Zij zullen steeds vaker projecten en studieopdrachten krijgen waarbij ze niet 
individueel, maar samen met medescholieren zaken moet uitwerken.  
 
De volwassene als beroepsoefenaar: 
In onze moderne, westerse kennismaatschappij worden initiatief, 
verantwoordelijkheidsgevoel en creativiteit verwacht. Vaak zal er moeten worden overlegd 
met collega’s, met opdrachtgevers en met diverse instanties. Zowel zelfstandigheid als het 
goed kunnen samenwerken zijn daarbij essentieel.  
 
De volwassene als medeburger: 
De maatschappij is gebaat bij mensen die zich actief inzetten voor de samenleving. 
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5. Een stukje daltongeschiedenis 
 

Het daltononderwijs bewijst al honderd jaar lang haar waarde. De onderwijsvorm is 
gebaseerd op de ideeën van de Amerikaanse pedagoge Helen Parkhurst. Haar ideeën over 
individuele en niet klassikale ontplooiing van leerlingen baseerde zij op haar ervaring als 
leerkracht. In 1905 werkt Parkhurst op schooltjes met slechts één klas. Daar kreeg zij te 
maken met veertig leerlingen verdeeld over acht leerjaren. Vanzelfsprekend was ‘normaal 
lesgeven’ volstrekt onmogelijk. Daarom koos zij voor een aanpak met een gedeelte 
zelfstudie. Zij overlegde met de leerlingen over wat hun eigen verantwoordelijkheid zou 
kunnen zijn en de rol van de leerkracht. Eén en ander werd vervolgens schriftelijk vastgelegd 
in een soort van contract: de taak. De leerlingen beloofden bij dit contract dat zij aan hun 
taak zouden werken en die op tijd af zouden hebben. 
 
Helen Parkhurst beloofde de leerlingen hulp te bieden indien dit noodzakelijk was. In eerste 
instantie ging het Helen Parkhurst dus om praktische oplossingen om de efficiëntie van het 
onderwijs te verhogen. In die situatie was zelfstandig werken noodzakelijk, maar al snel 
raakte ze ervan overtuigd dat deze aanpak voor alle leerlingen goed was. Tussen 1913 en 
1915 werkte Parkhurst in Italië met de beroemde pedagoge Maria Montessori en kregen 
haar ideeën een pedagogische grondslag.  
 
Enkele jaren later legde zij haar visie op onderwijs vast in het boek: ‘Education on the Dalton 
Plan’ (1922). Later werden haar ideeën toegepast in de ‘State Highschool’ in Dalton, 
Massachusetts. Naar deze plaats is het daltononderwijs genoemd. 
 
Nu, ruim een eeuw later, gebruikt De Esdoorn deze ideeën van Parkhurst voor een 
eigentijdse en effectieve invulling van ons daltonaanbod. De maatschappij verandert en wij 
vinden het belangrijk om hierop in te spelen. Daarom willen we kinderen vaardigheden 
meegeven waarmee ze zichzelf steeds verder kunnen ontwikkelen. Deze vaardigheden, ook 
wel ‘21st century skills’ genoemd, zijn: samenwerken, communicatie, creativiteit, ICT-
geletterdheid, sociale- en culturele vaardigheden, kritisch denken en probleemoplossend 
vermogen. Wij houden ons op de hoogte van de nieuwste literatuur en op dit moment staat 
het boek ‘Focus op Dalton’ van René Berends en Hans Wolthuis (2014) centraal. 
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5.1 De kernwaarden van dalton 
De Nederlandse daltonidentiteit is altijd 
gestoeld geweest op drie principes 
(verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en 
samenwerking). Onderwijs en dus ook het 
daltononderwijs is constant in ontwikkeling. 
De veranderingen op het gebied van 
ontwikkelingspsychologie en didactische en 
maatschappelijke inzichten hebben binnen de 
Nederlandse Dalton Vereniging in 2012 geleid 
tot een kritische bezinning op de 
daltonuitgangspunten. Hieruit zijn vijf nieuwe 
kernwaarden ontwikkeld, die 
hieronder kort beschreven staan (overgenomen 

van http://www.dalton.nl/daltononderwijs/kernwaarden): 

 
Samenwerking 
"The school functions as a social community" 
Een daltonschool is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders, 
schoolleiding en bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze samenleven en 
werken. Een daltonschool is ook een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van 
en met elkaar leren. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun 
leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. 
Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren 
vergemakkelijken. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar 
elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Wanneer leerlingen met elkaar 
samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier 
waarop ze leren, zoals het beoordelen van een eigen inbreng en die van medeleerlingen, het 
aangaan van een dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren van een 
meeropbrengst uit samenwerking. Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. Een 
daltonschool is een oefenplek voor democratisering en socialisering. 
 
Vrijheid en verantwoordelijkheid 
"Freedom and responsibility together perform the miracle" 
Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. 
Vrijheid in het daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om het taakwerk zelf te 
organiseren. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, 
de werkafspraken en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun 
vrijheid leren gebruiken. Een leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn 
omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt. 
Door leerlingen meer vrijheid te bieden, kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve 
leerhouding ontwikkelen. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Het is 
een taak van de leerkracht om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen 
grenzen te leren hanteren. Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te 
experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze 
doen en wat dat oplevert. Dat is voor leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis 
en zelfinschatting een grote rol spelen. 
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Effectiviteit 
"Efficiency measure" 
Dalton is een maatregel om effectiever te werken: 'a simple and economic reorganization of 
the school'. Parkhurst wil met haar Dalton Plan het schoolse leren doelmatiger maken. 
Daarom zijn effectiviteit en efficiency vanaf het begin twee belangrijke begrippen. 
Effectiviteit en efficiency onderstellen duidelijkheid over de onderwijsopbrengsten. 
Parkhurst vindt dat het onderwijs een brede functie heeft. Onderwijs behoort kinderen en 
jeugdigen ook cultureel en moreel te vormen, zodat ze zelfredzaam en sociaal 
verantwoordelijk worden: geoefend in, gewend aan en voorbereid op leven, werken en 
samenleven. Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, 
menskracht en middelen. Parkhurst wil omwille van de efficiency leerlingen juist 
verantwoordelijkheid in handen geven. Zij stelt dat als leerlingen een taak krijgen, waar zij 
verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, het 
onderwijs dan veel effectiever is dan het stilzit- en luisteronderwijs dat zij zelf doorlopen 
heeft. Parkhurst maakt in haar Dalton Plan van kinderen als het ware kleine ondernemers, 
die verantwoordelijkheid leren dragen voor het schoolwerk, hun eigen werk, dat ze in 
vrijheid uitvoeren. 
 
Zelfstandigheid 
"Experience is the best and indeed the only real teacher" 
Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren en werken. Een leerling wil 
doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te 
zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend 
denken van leerlingen. Om later als volwassene goed te kunnen functioneren, moet een 
leerling leren beoordelen welke beslissingen hij moet nemen en wat de gevolgen daarvan 
zijn. De keuzevrijheid dwingt een leerling tot het nemen van zelfstandige beslissingen die 
voor hem effectief en verantwoord zijn. 
 
Reflectie 
"I would be the first to hear welcome criticism" 
Nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op daltonscholen belangrijk. Op veel 
daltonscholen maken leerlingen vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de tijd 
van de opdrachten. Achteraf wordt hierover ook een feitelijke beoordeling gegeven en 
worden in gesprekken regelmatig de inschattingen vooraf en de feitelijke beoordelingen 
achteraf met elkaar vergeleken. In zulke gesprekken kan er dan bijvoorbeeld aandacht 
geschonken worden aan het feit waarom een kind steeds de rekenopgaven in de weektaak 
vooraf moeilijker inschat dan ze, (achteraf), blijken te zijn. Op andere aspecten van het 
werken in de klas wordt op een soortgelijke wijze gereflecteerd. Zo wordt geleidelijk de 
vaardigheid in het zelfstandig werken en het samenwerken opgebouwd. Het kritisch 
benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool 
vanzelfsprekend. Iedere docent die werkt op een daltonschool reflecteert op zijn 
onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over de 
kwaliteit van het daltononderwijs voortdurend plaats. 
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6. Doorgaande lijn en werkwijzen op de Esdoorn 
 

6.1 Vrijheid en verantwoordelijkheid 
 
Vrijheid is belangrijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden binnen de 
maatschappij. Op De Esdoorn krijgen de leerlingen de gelegenheid om het taakwerk zelf te 
organiseren. De leerstof en de eisen die daaraan gesteld worden, de afspraken en de 
schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken. Wij 
geven hierbij de verantwoordelijkheid aan de kinderen en hebben vertrouwen in de 
leerlingen. Een leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen. 
Door leerlingen meer vrijheid te bieden, kunnen zij bewust eigen keuzes maken en een 
actieve leerhouding ontwikkelen. Vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Het is 
een taak van de leerkracht om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen 
grenzen te leren hanteren. Hierbij legt de leerling waar nodig verantwoording af aan zijn 
leerkrachten, zijn medeleerlingen en zijn ouders over de verwerking van zijn taak.  
 
6.2 Wat doen wij om dit te bereiken? 
De kinderen leren vanaf groep 1 al verantwoordelijk te zijn voor hun taken, de planning, 
registratie en evaluatie hiervan.  
 
6.2.1 Huishoudelijke taken 
De leerlingenraad is bezig met de ontwikkeling van een huishoudelijk takenbord. Samen met 
een leerkracht worden de taken geïnventariseerd en uitgewerkt. Het is de bedoeling dat dit 
in het voorjaar klaar is en iedere dag wordt afgesloten met de uitvoering van deze taken.  Dit 
kan ook aan het begin van de dag zijn (afhankelijk van de huishoudelijke taak). 
 
6.2.2 Moestuin 
De kinderen uit groep 7 dragen zorg voor de moestuin tegenover de school 
(achter het dorpshuis). Zij zaaien, wieden en oogsten. Dit gebeurt onder 
begeleiding van ouders en een leerkracht van school. Ook de andere kinderen 
van school dragen zorg voor de natuur door middel van huishoudelijke taken. 
 
6.2.3 Instructie vragen en volgen 
De kinderen van groep 3 t/m 8 zijn ingedeeld in drie instructiegroepen. De 
basisgroep, de instructieafhankelijke groep (minimum) en de instructie 
onafhankelijke groep (extra). De leerkracht vertelt altijd aan alle kinderen het 

doel waaraan gewerkt wordt. Nieuwe lesstof wordt aangeboden door 
middel van het EDI-model, waaronder het gebruik van de wisbordjes. 
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6.2.4 Werkplek kiezen / leerplein 
De kinderen hebben op De Esdoorn de vrijheid om te kiezen 
waar ze werken, wat de volgorde van het werk is en voor een 
deel hoe ze te werk gaan tijdens werktijd. Er is ruimte om op 
het leerplein te werken of op een stilteplek. Op het leerplein 
mag samengewerkt worden. Bij de stilteplek mag niet gepraat 
of overlegd worden. 
De volgende regels gelden:  

 Maximaal 4 leerlingen per combinatiegroep 

 Uitzondering? Overleg met collega’s  

 In de klas hangen leerlingen hun naamkaartje op het bord onder  “leerplein of 
stilteplek.” 

 
6.2.5 Keuze samenwerken of individueel 
Kinderen leren op verschillende manieren. Het ene kind vindt het fijn om na de instructie 
van de leerkracht de lesstof alleen te maken. Het andere kind vindt het juist fijn om te 
overleggen, om het samen te doen. Kinderen op De Esdoorn 
hebben de vrijheid om hier een keuze in te maken. Met het 
blokje kunnen de kinderen hun keuze zichtbaar maken. 
 
6.2.6 Verantwoordelijkheid voor hun werk 
We leren de kinderen aan om netjes om te gaan met hun 
werk/werkplek. Kinderen worden erop gewezen netjes te 
schrijven en hun werk zelf na te kijken. Ook moeten de kinderen 
zelf de verantwoordelijkheid voelen om (extra) instructie te 
vragen indien dit nodig is. 
 
6.2.7 Leerlingenraad 
De leerlingenraad is een groep enthousiaste 
vertegenwoordigers van alle leerlingen in de school. Deze groep krijg inzicht in de 
organisatie van de school en zij worden verantwoordelijk gemaakt voor schoolse zaken. 
Leerlingen zullen meer betrokken raken met de school en ondervinden wat realistisch en 
haalbaar is. Als leerlingen het belang zien van afspraken die je met elkaar maakt, ontstaat er 
een prettiger leefklimaat, waarbij afspraken niet gehandhaafd hoeven te worden, maar 
bezien worden als: “We zien het voordeel, als iedereen zich aan een afspraak houdt.’  
 
Alle leerlingen in de school denken mee over de alledaagse schoolorganisatie. Wat merken 
ze op, wat vinden ze goed, wat kan beter of anders. Leerlingen ervaren dat zij een rol 
kunnen spelen in veranderingen op school en komen op voor hun belangen. Ze tellen mee 
en maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen. De leerlingenraad bestaat uit 
4 leerlingen. Deze groep is samengesteld uit één vertegenwoordiger uit de groepen 5 t/m 8. 
Bij iedere vergadering is een leerling voorzitter, secretaris en een tijdbewaker.  
 
Aan het begin van een nieuw schooljaar kunnen leerlingen zich verkiesbaar stellen door een 
pitch te houden. De klas kan dan stemmen. Wie de meeste stemmen heeft, komt in de 
leerlingenraad. Als je eenmaal gekozen bent, mag je een jaar plaatsnemen in de 
leerlingenraad. De vergaderingen van de leerlingenraad vinden plaats in het kantoor van de 
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locatiedirecteur. Zo nodig woont de locatiedirecteur of de daltoncoördinator de 
vergaderingen bij. Dit is onder schooltijd. De leerlingenraad komt iedere laatste woensdag 
van de maand bij elkaar voor een vergadering.  
 
De vergadering heeft een aantal vaste onderwerpen waarvan de school graag wil dat het 
besproken wordt. De anderen onderwerpen worden bedacht door de leerlingen. In alle 
klassen wordt dan van tevoren een groepsvergadering gehouden. De ideeën vanuit de 
leerlingen komen dan naar voren. De leerlingenraad kijkt welke onderwerpen ze aan bod 
willen laten komen. De locatiedirecteur heeft altijd het eindoordeel en zal eventueel de 
besluiten met het team overleggen. 
 
6.2.8 Inloop 
Sinds de opening van de nieuwe school werken we met een inloop. Vanaf 8.15 tot 8.25 uur 
zijn ouders met de kinderen van harte welkom in de klassen. Zo is er gelegenheid om even 
iets in de klas te komen bekijken of kunnen kinderen speelafspraakjes maken. Ook is er even 
tijd voor een informeel praatje met ouders. We hebben hier bewust voor gekozen om het 
contact met ouders en leerlingen te versterken. Doordat ouders hun kind in de klas brengen, 
zijn er korte lijntjes en hebben we meer contact met ouders. Je ziet vanaf de middenbouw 
dat veel ouders niet meer mee gaan in de klas, maar afscheid nemen op de gang.  
 
6.2.9 Gesprekken met de ouders / rapport 
Drie keer per jaar vinden er 10-minutengesprekken plaats met ouders en twee keer per jaar 
ontvangen de ouders een rapport. Het eerste gesprek vindt al plaats na 6-8 weken in het 
nieuwe schooljaar. Alle ouders vertellen bij de nieuwe leerkracht hoe hun kind is, hoe het 
thuis gaat of er nog bijzonderheden zijn waar de leerkracht rekening mee moet houden. In 
februari en in juni ontvangen de ouders een rapport en vindt er een gesprek plaats. We 
besteden tijdens de gesprekken veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. We 
zijn een school waar ouders natuurlijk niet hoeven te wachten op een gepland moment, 
maar ouders en leerkrachten spreken elkaar op momenten waarop een van de twee dat 
nodig acht. We willen immers laagdrempelig zijn. 
 
6.2.10 Verantwoordelijkheden bij leerkrachten 

Leerkrachten voelen zich niet alleen 
verantwoordelijk voor de leerlingen in hun 
eigen groep, maar ook voor de leerlingen van de 
rest van de school. Daarnaast voelen 
leerkrachten zich ook verantwoordelijk voor het 
team. Zo draagt iedereen er zorg voor dat er 

een fijne sfeer is. Ook de leerkrachten hebben te maken met taken en afspraken. Loopt iets 
niet, dan dragen zij zorg voor elkaar en ondersteunen zij elkaar.  
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6.2.11 Daltondoelen 
Eind vorig schooljaar hebben we met het team daltondoelen 
opgesteld. Ieder schooljaar is verdeeld in vier periodes. Iedere 
periode staat er een andere kernwaarde centraal. Op maandag 
wordt iedere week een daltondoel besproken. De gehele week 
wordt er in de klas gewerkt rondom dit doel en aan het eind van 
de dag/week geëvalueerd. Op deze manier proberen we 
kinderen in acht schooljaren een breed scala 
daltonvaardigheden aan te leren. 
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7. Zelfstandigheid 
 
Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren en werken. Een leerling wil 
doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te 
zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend 
denken van leerlingen. Om later als volwassene goed te kunnen functioneren moet een 
leerling leren beoordelen welke beslissingen hij moet nemen en wat de gevolgen daarvan 
zijn. De keuzevrijheid dwingt een leerling tot het nemen van zelfstandige beslissingen die 
voor hem effectief en verantwoord zijn. 
 
7.1 Wat doen wij om dit te bereiken? 
Vanaf de kleuters stimuleren wij de kinderen om problemen zoveel mogelijk zelfstandig op 
te lossen door hulp te vragen aan klasgenoten. Het open maken van een beker, het strikken 
van veters en het oplossen van conflicten met klasgenoten. Wij laten de kinderen elkaar 
hierbij helpen en stimuleren de kinderen de uitdaging aan te gaan en het zelf proberen op te 
lossen.  
 
7.1.2 Dagkleuren 
Op school maken wij van groep 1 t/m 8 gebruik van dagkleuren; 
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Deze dagkleuren 
worden ingezet voor de structuur van de week, het inplannen van de 
dag-/ weektaak en het afkleuren van de dag- /weektaak. Deze kleuren 
zijn in elke klas zichtbaar.  
 
7.1.3 Dagritme/kwartiertjesrooster 

In alle groepen wordt het ritme van de dag aangegeven.  
Bij de kleuters hangen er dagritmekaarten met plaatjes 
van Pompom. Zo weten ze de volgorde van de 
activiteiten van de dag. Bij de speel-/werkles en pauzes 
hangt een time-timer die aangeeft hoe lang de activiteit 
duurt. Dit is om de kleuters kennis te laten maken met 
het begrip tijd.   
 
 

Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met een kwartiertjesrooster dat 
zichtbaar hangt in de klas.  
De kinderen zien wanneer er instructie wordt gegeven. Met deze 
werkwijze is alle tijd daltontijd. In het hoofdstuk ‘effectiviteit’ kunt 
u onder het kopje dagritme/ planbord hier meer over lezen. 
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7.1.4 Uitgestelde aandacht 
Om kinderen vanaf groep 1 al te leren omgaan met uitgestelde aandacht, 
wordt er tijdens de werkles een moment gewerkt met Pompom op de 
stoel. Pompom geeft aan dat de leerkracht even niet beschikbaar is voor 
vragen. De leerkracht is dan in de gelegenheid om bijvoorbeeld een 
kleine kring aan te bieden of het geven van verlengde instructie. In groep 
1 en 2 geeft de time-timer de duur aan van de activiteit (tijdsbesef).  
 
In alle groepen wordt er gebruik gemaakt van een rode en groene stip.   
Rood betekent:  stil en voor jezelf werken, zonder overleg. 
Groen betekent:  onderling overleggen, vragen stellen of naar het leerplein.  
 
Vanaf groep 3 geeft de time-timer de uitgestelde aandacht van de leerkracht aan. In iedere 
groep is er één time-timer beschikbaar. Deze wordt alleen gebruikt als de leerkracht 
individueel of met een groepje kinderen werkt en dus niet gestoord mag worden.   
 
7.1.5 Daltonblokje 
Sinds januari 2020 hebben we het vraagteken vervangen door 
het blokje. Elk kind heeft een eigen blokje met hierop een rode 
stip, een groene stip en een vraagteken.  
 
Rood betekent: stil werken, ik wil niet gestoord worden. 
Groen betekent: je mag me iets vragen, ik wil wel  
   samenwerken. 
? betekent:  ik heb een vraag. Deze vraag kan  
   beantwoord worden door een schoudermaatje, oogmaatje, iemand uit  
   het groepje en/of de leerkracht. 
 
7.1.6 Werkplekken kiezen 
De kinderen hebben op De Esdoorn de vrijheid om te kiezen waar ze werken, wat de 

volgorde van het werk is en voor een deel hoe ze te werk gaan 
tijdens werktijd.  Er is ruimte om op het leerplein of de 
stilteplekken te werken. Vanaf groep 3 mogen er 4 leerlingen 
per klas op de hal werken. Elke klas heeft een bord hangen met 
verschillende onderdelen. De leerling geeft door middel van het 
naamkaartje aan waar hij gaat werken. Zo is het voor 
medeleerlingen en leerkracht duidelijk wie waar is. In de hal 
hangen borden met de regels/verwachtingen van de werkplek. 
De kinderen krijgen van de leerkracht het vertrouwen om zelf 
hun werkplek te kiezen. Het is wel onze gezamenlijke 
verantwoordelijkheid om het goed te laten verlopen. De 
leerkrachten letten op elkaars kinderen, maar de kinderen leren 
ook elkaar aan te spreken.  
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7.1.7 Materiaalplek 
Om zelfstandig te kunnen werken, zonder dat de leerkracht gestoord moet worden, is het 
handig dat iedere groep duidelijke materiaalplekken hebben. In ieder groep is het voor de 
kinderen duidelijk waar zij pennen, papier, scharen, nakijkboekjes en dergelijke kunnen 
vinden.  
 
7.1.8 Handelingswijzers 

Een handelingswijzer is een visuele instructie. De kinderen leren zo 
zelfstandig een opdracht uit te voeren zonder hulp van de leerkracht. De 
leerkracht creëert daardoor extra tijd om meer aandacht te besteden aan 
kinderen die dat nodig hebben. Dit onderdeel willen we de in de toekomst 
verder uitbouwen naar een doorgaande lijn die visueel voor de kinderen 
weergegeven is.  

 
7.1.9 Weektaak 
Groep 1 heeft 1 à 2 verplichte werkjes per week, de zogenaamde moet-

werkjes. Als ze deze taakjes af 
hebben, plannen ze dit af door middel 
van een magneet op te hangen bij het 
taakje in de juiste dagkleur.  
 
Vanaf groep 3 werken de kinderen 
met een taak. In groep 3 wordt gestart met een dagtaak 
en deze wordt langzaam opgebouwd naar een halve 
weektaak tot een weektaak. In februari 2020 is er een 
nieuwe taak in gebruik genomen. We zijn nog steeds 

zoekende om het werken vanuit doelen goed in de taak te kunnen plaatsen. De taak is dus 
volop in ontwikkeling. 
 
7.1.10 Periodetaak 
Binnen de taak is er ruimte voor de periodetaak. Zo wordt er binnen het zaakvakonderwijs 
wel al gewerkt met een periodetaak. Een voorbeeld hiervan is “Ik kan een korte presentatie 
geven over de werking van de longen”. Dit is nieuw voor De Esdoorn en we zijn bezig met 
verschillende experimenten. Zodra we als team tevreden zijn over de taak gaan we verder 
met het uitbouwen van periodetaken. De verwachting is dat de periodetaak en goede 
aanvulling en verrijking is op het werken vanuit doelen.  
 
7.1.11 Keuzekast 
De keuzekast is op dit moment in gebruik in de groepen 5 t/m 8. In de klas hangt een lijst 
met daarop alle aanwezige materialen en mogelijkheden. Een 
keer per week mogen de leerlingen iets kiezen uit de keuzekast. 
Dit is zoals het op dit moment wordt ingezet. We willen graag 
toe naar een andere inzet van de keuzekast. De keuzekast 
zouden we graag willen inzetten bij de periodetaak en gericht op 
de interesse van de kinderen. We willen de kinderen meer 
inspraak geven op de inhoud van de keuzekast. De keuzekast is 
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een punt van een ontwikkeling wat we graag tegelijktijdig willen oppakken met de 
periodetaak. 
 
7.1.12 Zelf nakijken 
Wij leren kinderen verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk. Kinderen leren vanaf groep 
1 al om hun werk zelf na te kijken. Bij de groepen 1-2 gebeurt dit met zelfcorrigerend 
materiaal. Vanaf groep 3 mogen de kinderen zoveel mogelijk hun eigen werk nakijken door 
middel van nakijkboekjes. Dit gebeurt aan de eigen tafel. De nakijkboekjes liggen voor de 
kinderen op een vaste plek. Ze kijken hun werk zelf na en leveren het netjes op de 
afgesproken plek in. Vanaf groep 3 is dit op de inleverplanken in de kasten.  
Voordat de kinderen het gemaakte werk inleveren, moeten ze eerst zelf reflecteren op het 
werk en nadenken over hoe het proces is gegaan. Als ze tevreden zijn, leggen ze hun 
werkboek of schrift op de groene stapel, als het gemiddeld ging of ze nog vragen hebben op 
de oranje stapel en als ze het niet zo goed vonden gaan omdat ze bijvoorbeeld veel fouten 
hebben gemaakt, leggen ze hun schrift op de rode stapel.  
 
7.1.13 Toiletbezoek 
Kinderen kunnen op De Esdoorn naar het toilet zonder dat ze hiervoor de 
leerkracht hoeven te storen. Bij de groepen 1-2 zijn de kinderen vrij om te 
gaan. In de groepen 3 t/m 8 gebruiken we een rood/groen kaartje zodat 
zichtbaar is of het toilet bezet is  (maximaal 1 leerling per keer).   
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8. Samenwerken 
 

Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren 
vergemakkelijken. Als leerlingen leren met elkaar samen te werken, ontwikkelen ze sociale 
vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren. De leerlingen benutten 
de gegeven tijd en gelegenheid om te oefenen en zich te bekwamen in 
samenwerkingsvaardigheden. Dit doen ze door onder andere het beoordelen van de eigen 
inbreng en die van de medeleerling, het aangaan van een dialoog, het leren omgaan met 
teleurstellingen en het ervaren van meeropbrengsten uit de samenwerking. Ook het leren 
delen van kennis, vaardigheden en emoties is belangrijk. Het uitleggen aan anderen heeft 
een hoger doel dan het zelf uitvoeren van de opdracht. Ook leert een kind hierdoor dat er 
meer mogelijkheden zijn om tot een oplossing te komen. De leerling werkt op een 
respectvolle wijze samen met leerkracht en medeleerlingen.  
 
8.1 Wat doen wij om dit te bereiken? 
Vanaf de kleuters stimuleren wij samen werken en samen spelen. Wij bieden de kinderen 
verschillende samenwerkingsopdrachten waardoor zijn op een natuurlijke manier 
samenwerkingsvaardigheden ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen met en 
van elkaar leren.  
 
8.1.1 Maatjesbord 
In de groepen 1 t/m 8 hebben we een maatjesbord. 
Hierop hangen zichtbaar de maatjes van de week. De 
maatjes wisselen regelmatig. Zo komen alle kinderen een 
keer met elkaar te werken. De visie hierachter is, dat als 
we de keuze vrijlaten, bepaalde kinderen niet voor 
elkaar zullen kiezen. Wij willen juist dat iedereen met 
elkaar leert samenwerken. Ook als je het bijvoorbeeld 
minder goed met elkaar kunt vinden.   
 
8.1.2 Maatjeswerk 
Regelmatig worden kinderen tijdens opdrachten aan elkaar gekoppeld om samen te werken. 
Kinderen hebben zelf regelmatig de keuze om samen te werken, maar tijdens ‘maatjeswerk’ 
word je gekoppeld aan een ander kind. Zo leer je met iedereen samen te werken. Tijdens de 
week zijn er in de klas regelmatig opdrachten die samen gedaan moeten worden. Dit wordt 
dan uitgevoerd met het maatje. Dit kan zijn een samenwerkingsopdracht voor taal, treintje 
lezen, een voorbereiding op een toets enzovoort.  
  
8.1.3 Werkplekken 
Op het leerplein en in de klassen kunnen de kinderen samenwerken. 
Wij hebben op het leerplein duidelijk aangewezen plekken waar men 
wel mag samenwerken en waar niet. Op het leerplein tegenover 
groep 3/4 mag de gehele dag samengewerkt worden. Op het 
leerplein tegenover groep 7/8 is het een stiltegebied. Hier mogen 
kinderen van groep 3 t/m 8 gaan zitten werken als ze niet gestoord 
willen worden. Door middel van een naamkaartje hangen ze op een 
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bord in de klas dat ze buiten de klas werken. Er is in totaal voor vier leerlingen per 
combinatiegroep plek.  
 
8.1.4 Coöperatieve werkvormen 
In alle groepen wordt regelmatig gewerkt door middel van coöperatieve werkvormen. Door 
op deze manier te werken, ontwikkelen de kinderen een scala aan werkvormen waarbij we 
het samenwerkend leren stimuleren. Voorbeeld van deze werkvormen zijn: overleggen met 
je maatje, binnen-buitenkring, flitsen, woordweb, placemat, denken, delen en uitwisselen. 
 
8.1.5 Groepsdoorbrekend werken (in de hal) 
Door de groepen 0-1 en 1-2 wordt er gezamenlijk gebruik gemaakt van de hal. Er zijn in de 
hal hoeken gecreëerd waarin de kinderen samen spelen. De hoeken die worden aangeboden 
wisselen regelmatig. Er wordt steeds gezocht naar 
welke activiteiten zich goed lenen voor het werken 
op de hal. Kinderen uit verschillende groepen 
werken hier samen en dragen samen 
verantwoordelijkheid voor de speel- werkplekken 
en materialen in de gang. Daarnaast wordt er 
tijdens het schrijven ook groepsdoorbrekend 
gewerkt. Tijdens het schrijven gaan de kinderen 
van groep 1 met een circuitvorm spelenderwijs 
voorbereidende schrijfoefeningen doen en de 
kinderen van groep 2 doen ervaringen op met de goede zithouding, juiste pengreep en 
wordt dit op verschillende expressieve manieren geoefend. 
 
8.1.6 Schooldoorbrekende activiteiten 

Gedurende het hele jaar zijn er bijzondere dagen en 
schoolbrede thema’s waarbij wij  groepsdoorbrekend 
werken en de kinderen onderdeel van het geheel laten 
worden. Zo worden veelal de jaarfeesten 
groepsdoorbrekend gevierd. De daltonkernwaarde 
samenwerking komt hierin de breedste zin aan bod. Ook 
leren de oudere kinderen verantwoordelijkheid te dragen 
voor de jongere kinderen in de school. Tijdens de Meester- 
en juffendag, podiumdagen, Koningsspelen, het paasfeest 

of het pleinfeest worden er spelletjes gedaan of optredens verzorgd. De Brede School 
activiteiten die deels onder schooltijd plaatsvinden, zijn goede voorbeelden van 
verbondenheid en saamhorigheid waarbinnen vrijwel alle daltonwaarden samenkomen.  
 
8.1.7 Samenwerken binnen het team 
Ook binnen het team zoeken we de samenwerking steeds meer op. Immers onze visie is dat 
kinderen samenwerken binnen de eigen groep, maar ook met verschillende leeftijden door 
elkaar. Ook wordt er door leerkrachten samengewerkt met de collega’s van kindercentrum 
De Rommelpot. In het schooljaar zijn leerkrachten bezig met nieuwe experimenten. Deze 
bevindingen worden gedeeld in het daltonuurtje en waar mogelijk schoolbreed 
uitgeprobeerd. Ook met het organiseren van alle activiteiten binnen de school wordt de 
samenwerking opgezocht. Het team biedt een luisterend oor aan elkaar, helpt en steunt 
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elkaar waar nodig. Ouders helpen bij ons veel in de school. Met techniekmiddagen, 
hoofdluiscontrole, vrijwilligers continurooster, boekenmoeders enzovoort. Ook hebben we 
een OR en een MR die beiden hun eigen hand- en spandiensten uitvoeren. Het streven is het 
ontwikkelen van een Dalton IKC.  
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9. Reflectie 
 
Essentieel voor dalton is eigenaarschap, zelfsturing. De kern van zelfsturend leren is dat 
leerlingen zelf de regie nemen over het leerproces. Hierin hebben we dit schooljaar de 
eerste stapjes gezet en zal de komende jaren verder uitgebouwd worden. De leerlingen zijn 
bij ons vooral verantwoordelijk voor het plannen van de weektaak, het bijsturen van de 
planning, het bekijken van behaalde eindresultaten en het benoemen van ontwikkelpunten 
voor de volgende taak. Om goed te kunnen reflecteren zijn heldere doelen belangrijk. 
Reflectie kan voorafgaan, gedurende en na afloop van het leerproces. De leerlingen 
reflecteren op eigen gedrag, dat van medeleerlingen, leerkrachten en nieuwe 
ontwikkelingen op school. 
 
9.1 Wat doen wij om dit doel te bereiken? 
Op De Esdoorn stimuleren wij een reflectieve houding. Een houding die nodig is 
voorafgaand, tijdens en na afloop van de taak. Reflectie is een sterke motor voor de 
ontwikkeling van zelfregulatie. Het hoort bij de persoonsontwikkeling van de leerling. 
Reflectie op ervaringen levert nieuwe kennis op. Wij stellen de kinderen kritische vragen op 
leerinhoud, aanpak en belevingen. Het voeren van diagnostische gesprekken is hier een 
voorbeeld van.  
 
9.1.1 Reflecteren aan het eind van de dag 
Op onze school reflecteren wij elke dag voordat we naar huis 
gaan. Op het rooster dat bij iedereen zichtbaar in de klas 
hangt, staat aan het eind van de dag ook reflectie. Hierbij 
maken wij o.a. gebruik van een evaluatieposter die in de 
groepen 3 t/m 8 hangt en in groep 1-2 zijn deze vragen op 
kaartjes gezet. Wij gaan hierin verder dan een korte ‘het 
leukste vond ik…’ evaluatie. Goede vragen of aanvullingen van 
de leerkracht zijn belangrijk om deze evaluatie waardevol te 
maken. Verder wordt er geëvalueerd in tweetallen, met een 
schoudermaatje, oogmaatje of met de groep. 
 
9.1.2 Reflecteren op de taak 
Na iedere opdracht van de taak reflecteert een kind op de taak door middel van het 
afkleuren. Hier kan een kind kiezen uit hoe het is gegaan. Het kind kleurt dus niet alleen dat 
de opdracht af is, maar ook direct hoe het is gegaan. Zo zijn er gedurende de dag en week 
meerdere reflectie momenten. De taak kan gebruik worden voor het voeren van een 
kindgesprek. 
 
9.1.3 Evaluatie na een les 
Tijdens lessen of aan het eind van een les wordt er geëvalueerd of het gegeven lesdoel is 
behaald. De leerkrachten maken bij ons in school gebruik van het wisbordje. Dit past bij onze 
EDI manier van lesgeven. Met de wisbordjes is in één oogopslag te zien of een bepaald 
lesdoel wel of niet behaald is bij kinderen en om te zien of extra instructie nodig is.  
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9.1.4 Juffenbril  
Voor het reflecteren maken we gebruik van de juffen- of 
meestersbril. In de groepen 1 t/m 6 zijn dit ‘echte’ brillen en in 
groep 7-8 wordt de term gebruikt. Op willekeurige momenten op 
een dag (na een les, na het opruimen, tijdens een loopronde) kan 
de leerkracht zelf of een leerling wijzen op de juffen- of 
meestersbril. De leerling doet dan net of hij de leerkracht is en 
geeft dan antwoord op de reflectievraag. Voorbeeld: Zet je 
juffenbril eens op, hoe is het opruimen gegaan? Leerlingen vinden 
het reuzespannend om als juf of meester te reflecteren op iets. Dit 
kan heel breed en divers worden ingezet.  
 
9.1.5 Inleverplanken 
Als leerlingen een werkje of opdracht af hebben, wordt dit ingeleverd. In de groepen 3 t/m 8 

gebeurt dit op inleverplanken. De planken zijn 
verdeeld in drie kleuren: groen, oranje en rood. 
Als leerlingen vinden dat het werk goed is 
gegaan, leveren ze het schrift of werkboek in bij 
de groene kleur. Het werk mag worden 
ingeleverd bij de kleur oranje als ze niet zo 
tevreden zijn of er een aantal foutjes zijn. Het 
werk ingeleverd bij rood betekent dat het niet 
goed ging omdat er veel fouten zijn gemaakt of 
de leerling toch doorheeft dat er de volgende 
dag extra instructie gevraagd moet worden. De 

leerling kan hiervoor in de midden- en bovenbouw zijn  naam ophangen op het bord en 
intekenen op instructie.  
 
9.1.6 Smileys  
In groep 1 wordt er regelmatig geëvalueerd met behulp van 
gekleurde smileys. Deze zijn bevestigd op een stokje. De 
leerkracht stelt een vraag (dit kan over het werken gaan, maar 
ook over een activiteit). Hier zal dan een kort gesprek over 
volgen. Zo raken de kinderen van groep 1 al vertrouwd met de 
betekenis van de kleuren, het reflecteren en als voorbereiding 
op groep 2. Daar wordt namelijk niet gewerkt met het 
smileybordje, maar met de groene en oranje smiley op een 
kaartje. Als kinderen een taakje of iets anders hebben gedaan, 
gaan ze hierop reflecteren. De kinderen mogen dan zelf het best 
passende kaartje kiezen en bij hun werk leggen. Samen met de 
leerkracht wordt het gekozen kaartje besproken. Dit is ter voorbereiding op de 
inleverplanken vanaf groep 3.  
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9.1.7 Reflectie en evaluatie binnen het team 
Op teamniveau wordt veel geëvalueerd. Zo wordt er tijdens het daltonuurtje geëvalueerd 

n.a.v. nieuwe experimenten. Op kind- en groepsniveau met de IB-er of met leerkrachten. De 

opbrengsten na iedere Cito-periode worden met elkaar besproken. Bij het bespreken van de 

opbrengsten op teamniveau worden successen met elkaar gedeeld en met elkaar besproken 

waar kansen liggen. Schoolactiviteiten worden altijd met elkaar en de OR geëvalueerd.  
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10. Effectiviteit 
 
Net als Helen Parkhurst vinden wij dat het onderwijs een brede functie heeft. Onderwijs 
behoort kinderen ook cultureel en moreel te vormen, zodat ze zelfredzaam en sociaal 
verantwoordelijk worden: geoefend in, gewend aan en voorbereid op leven, werken en 
samenleven. Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en 
middelen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leerdoelen behalen die passen bij hun 
persoonlijke ontwikkeling, dat leerlingen op een efficiënte en verantwoorde wijze omgaan 
met de leertijd en dat de leerling actief bezig is met de taak en efficiënt gebruikmaakt van 
zijn keuzemogelijkheden. 
 
10.1 Wat doen wij om dit te bereiken? 
Op De Esdoorn proberen wij de dag zo efficiënt mogelijk in te delen. Wij geven de kinderen 
de ruimte om zelfstandig te werken aan doelen, bieden instructies op maat en kijken kritisch 
naar methodes en het nut van de oefeningen. 
 
10.1.1 De hele dag dalton 
Onze school heeft een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. Van zelfstandig werken op het 
rooster zijn we gegaan naar “Alle tijd is daltontijd.” De weektaak is hierin leidend. Sommige 
teamleden hebben aangegeven het ‘loslaten’ nog wel eng te vinden. Het team wilde in ieder 
geval de overstap maken naar ‘de hele dag dalton.’ In iedere groep hangt inmiddels een 
mooi planbord, waarop het rooster te zien is met tijden. Alle tijd is nu daltontijd. 
Leerkrachten geven de instructiemomenten aan op het bord.  
 
10.1.2 Daltonreporters 
Iedere twee weken zijn er 2 leerlingen van groep 7-8 
daltonreporter. Zij gaan op onderzoek uit in de school en 
kiezen een aspect uit waar ze anderen (ouders, grootouders en 
andere belangstellenden) iets over willen vertellen. Dit kan 
bijvoorbeeld een artikel, interview, muurkrant of tekening zijn. 
Het resultaat hiervan is te zien bij de ingang van de school in de 
daltonkrant. Iedere twee weken zal er iets worden toegevoegd. 
Op deze manier proberen we ouders en gasten in school op de 
hoogte te houden van wat we op school allemaal doen 
omtrent het daltononderwijs.   
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10.1.3 Dagritme / planbord 
In alle groepen wordt het ritme van de dag 
aangegeven. Zo krijgen de kinderen inzicht in 
het ritme van de dag. De kinderen zien 
wanneer ze instructie krijgen en hoelang de 
verschillende activiteiten duren. Met deze 
werkwijze wordt de effectieve leertijd 
vergroot. Kinderen hebben overzicht over de 
activiteiten gedurende de dag. Ze weten wat 
de volgende activiteit is en kunnen dus op tijd 
opruimen en al spullen pakken van de 
volgende activiteit.  
 
In de groepen 0-1 en 1-2 door middel van pictogrammen.  
 
In de groepen 3 t/m 6  is het dagritme middels het kwartiertjesrooster te vinden op het 
whiteboard. Aan de tijd en het vak is te zien wanneer er instructie plaatsvindt. Als er geen 
kaartje van een vak hangt, is het tijd om aan de dag- of weektaak te werken.  
 
In de groepen 7-8 is het dagritme te zien op het whiteboard en daarnaast is de week te zien 
op het weekplanningsbord. Zo hebben leerlingen zicht op de verdeling van 
werktijd/instructietijd van die week. Als de kinderen binnen komen, zien ze op het bord hoe 
de dag eruit gaat zien en kunnen ze meteen starten. De kinderen kunnen zelf de materialen 
pakken die ze nodig hebben.  
 
10.1.4 Werken vanuit doelen 
Vanaf groep 4 werken we met doelen voor het vak 
rekenen. De doelen staan op de weektaak of het bord en 
de leerkracht benoemt het doel aan het begin van de les.  
Aan het begin van ieder nieuw blok wordt de 
schaduwtoets afgenomen. Aan de hand daarvan wordt 
gekeken welke leerling op welk onderdeel nog instructie 
nodig heeft. Tijdens het blok wordt er instructie per doel 
gegeven. Per les wordt ook de verwerking van een doel 
aan elkaar geclusterd. Op deze manier wordt het 
rekenboek meer ingezet als bronnenboek. Daarnaast 
wordt er gekeken welke materialen er vanuit school nog 
kunnen worden ingezet voor ondersteuning tijdens het 
werken.  
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10.1.5 Workshops 
In januari 2020 zijn we gestart met het geven van workshops 
door de onderwijsassistent. Vier dagen per week wordt er op 
een vaste tijd een workshop gegeven op een bepaald 
vakgebied. Zo bestaan er workshops voor taal, rekenen, 
spelling en begrijpend lezen. Leerlingen van groep 3 t/m 8 
kunnen zich hiervoor intekenen. Ook kunnen kinderen zelf 
aangeven waar ze graag een workshop over zouden willen 
volgen. Tijdens de workshop wordt er niet gewerkt uit de 
methode, maar is er ruimte voor herhaalde of extra instructie, 
inoefening. Er is een programma opgesteld voor een periode 
(vakantie tot vakantie) zodat leerkrachten goed weten wat er 
wordt aangeboden en ook aan welke doelen wordt gewerkt. 
Voor kinderen die meer uitdaging aan kunnen, maken we 

gebruik van het programma Levelwerk in groep 1 t/m 8. 
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11. Borging en ontwikkeling 
 
11.1 Daltoncoördinator 
In het schooljaar 2018-2019 is er een nieuwe daltoncoördinator aangesteld in het team. 
Sinds het lopende schooljaar heeft de daltoncoördinator ook daadwerkelijk ambulante tijd. 
Tevens heeft de daltoncoördinator wekelijks overleg met de locatiedirecteur voor 
afstemming. Op deze manier borgen we de afgesproken werkwijzen en ontstaat er ruimte 
voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. De ontwikkeling die de school doormaakt wordt 
jaarlijks in het daltonboek opgenomen. Taken van de daltoncoördinator: 

 Informeren en inspireren 
De daltoncoördinator weet het team te enthousiasmeren en inspireren om nieuwe 
ideeën uit te proberen. Ze zorgt ervoor dat het team blijft experimenteren. Niet 
omdat het moet, maar juist omdat het kansen tot ontwikkeling leidt. Zij bezoekt 
netwerk- en regiobijeenkomsten en reikt opgedane kennis en/of brengt ideeën aan 
bij het team. 

 Bewaken en borgen 
Het bewaken van het daltongedachtengoed: het ontwikkelen en borgen van de 
daltonkwaliteit en kenmerken van het onderwijs; doorgaande lijnen in de school, ook 
bij wisselingen van personeel, het mede schrijven en bijstellen van het daltonboek en 
het daltonbeleidsplan. 

 Ontwikkelen 
Nieuwe kennis in het team inbrengen, onderzoeken welke scholingen voor het team 
wenselijk zijn, eventueel zelf of met collega’s interne scholing verzorgen. Initiatieven 
ontplooien om samen verbeterdoelen vast te stellen, onder andere naar aanleiding 
van visitatieadviezen, maar ook op basis van nieuwe inzichten in de literatuur of 
nieuwe ontwikkelingen elders. 

 Begeleiden en coachen 
Het coachen, c.q. begeleiden van collega’s, onder andere door het begeleiden van 
nieuwe leerkrachten, enthousiasmeren van zittende leerkrachten, klassenbezoek en 
consultatie. 

 Collegiale consultatie 
De daltoncoördinator faciliteert de collegiale consultatie ten aanzien van 
daltonvraagstukken. De daltoncoördinator denkt mee, helpt, vraagt door. Zij zorgt 
ervoor dat de leerkracht met een hulpvraag in een andere groep kan kijken. 

 
 
In het daltonbeleidsplan is te lezen welke nieuwe aspecten we hebben ontwikkeld en 
ingevoerd. 
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11.2 Visitatie 2020 
In 2017 is De Esdoorn voor het laatst gevisiteerd. De volgende aanbevelingen werden toen 
gegeven: 

 Integreer de algemene daltonvisie in een eigen kader. Dit door in gezamenlijkheid de 
visie persoonlijker en passend te maken bij de school, het team, de leerling en de 
omgeving van De Esdoorn. 

 Geef een uitwerking van de dagelijkse vormgeving van deze visie in het 

daltonontwikkelplan met daarbij een planmatige aanpak met SMART omschreven 

doelen om dit te realiseren (PDCA). 

 Vraag voor het realiseren van deze aanbevelingen expertise van buitenaf. 
 
Met deze aanbevelingen zijn wij de afgelopen twee jaar hard aan het werk geweest. 
 
11.3 Experimenten 
We maken graag en veelvuldig gebruik van experimenten om nieuwe ideeën te 
introduceren. Het is een krachtig middel om te ervaren of iets haalbaar, werkbaar en 
wenselijk is. Het enthousiasme over een nieuw idee wordt sneller en makkelijker 
overgenomen als leerkrachten van elkaar horen en zien dat het werkt. De experimenten 
komen uit leerkrachten, maar ook uit de leerlingen zelf. 
 
11.4 Daltonuurtje 
Om de week is er een daltonvergadering van een uur waarin er alleen vergaderd wordt over 
dalton. Ieder DOP-groep vult een deel van de vergadering in. Er wordt gewerkt met een 
vaste agenda. Ieder daltonuurtje wordt afgesloten met de vraag: ‘Waar ben je trots op?’ Dit 
is vaak weer de start van een nieuw experiment. 
 
11.5 Bezoek andere daltonscholen 
Met het team hebben wij afgelopen schooljaar een bezoek gebracht aan een andere 
daltonschool. In het team hebben we met elkaar gekeken wat we wellicht ook zouden willen 
proberen in onze school. Zo blijven we als team in beweging, blijven we experimenteren en 
ontwikkelen. 
 
11.6 Scholing 
We zorgen ervoor dat nieuwe leerkrachten die op De Esdoorn werken, de kans krijgen om de 
daltonleerkrachtopleiding te volgen. Het hele team (ook de leerkrachten die wel al een 
certificaat hadden) hebben afgelopen twee jaar de opleiding tot daltonleerkracht gevolgd. 
 
In het schooljaar 2018-2019 heeft de locatiedirecteur de opleiding tot dalton leidinggevende 
met goed gevolg afgerond. 
 
De daltoncoördinator zal samen met andere teamleden (per toerbeurt) de 
daltonregiobijeenkomsten bezoeken. 
 
De NDV-nieuwsbrief wordt doorgestuurd naar alle teamleden. Het blad Daltonvisie ligt in de 
teamkamer. 
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Hoe te borgen? 
Vanuit het daltonboek, de kijkwijzer, de experimenten en het daltonbeleidsplan wordt 
gedurende het gehele schooljaar de daltonontwikkeling gevolgd, besproken, geëvalueerd en 
geborgd. Dit om de vastgestelde schoolafspraken uit het daltonboek levendig te houden en 
deze als leidraad voor het dagelijks handelen te gebruiken. Er is wekelijks overleg met de 
daltoncoördinator/IB-er en locatiedirecteur over de ontwikkelingen binnen de school aan de 
hand van het beleidsplan. De daltoncoördinator en locatiedirecteur leggen groepsbezoeken 
af en bespreekt sterke punten, maar ook ontwikkelpunten. 
 
11.7 Ontwikkeling 
Na de visitatie van november 2017 zijn we gestart met een tweejarig daltontraject met 
behulp van Saxion (augustus 2018).  Het eerste jaar heeft vooral in het teken gestaan van het 
met elkaar onderzoeken wat het daltononderwijs voor onze school in zou moeten houden. 
Dit heeft geleid tot een herziening van de missie en visie van de school. Het tweede jaar van 
het scholingstraject is er bewust gekozen om deze te richten op het team van De Esdoorn. 
Sinds het schooljaar 2019-2020 is er een veranderende structuur doorgevoerd. Alle 
leerkrachten hebben een eigen DOP-groep met ontwikkelpunten. Daarnaast is er om de 
week een daltonuurtje, een vergadering die alleen over het daltononderwijs bij ons op 
school gaat. Iedere woensdag heeft de daltoncoördinator overleg met de locatiedirecteur 
voor afstemming. 
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Daltonontwikkelplan schooljaar 2018-2020  

Periode Doel Actiepunten Resultaat en 
vervolg 

Schooljaar 
2018-
2020 

Het team van de 
Esdoorn is dalton 
gecertificeerd 
(aanbeveling 3 
visitatie) 
 
 
 
 
Ontwikkeling 
aantonen d.m.v. een 
portfolio 

Scholing van alle teamleden 
waarbij we 3 lijnen zullen 
volgen: 
- Literatuur –theorie 
- Experiment – impulsen voor 
het werken in de eigen klas 
- DOP groepjes – bijdrage aan 
daltongehalte van de school. 
 
Elke leerkracht maakt 
zijn/haar eigen portfolio 

In juli 2020 is 
het gehele team 
dalton 
gecertificeerd. 
Nieuwe 
personeelsleden 
(in vaste dienst) 
dienen 
certificaat te 
behalen. 

2018-
2020 

Dalton ontwikkelplan 
schrijven 

Locatiedirecteur en DaCo 
schrijven dalton 
ontwikkelplan voor twee 
schooljaren. 

Na de visitatie 
in voorjaar 2020 
wordt een 
nieuw 
ontwikkelplan 
geschreven. 

2018-
2020 

Deelnemen aan 
netwerkbijeenkomsten 
in Assen 

Locatiedirecteur en DaCo 
nemen deel aan de 
netwerkbijeenkomsten. 
 

Om team meer 
te betrekken 
gaan m.i.v. 
schooljaar 
2019-2020 
leerkrachten 
per toerbeurt 
mee (minimaal 
1x per jaar). 

2018-
2019 

Locatiedirecteur 
behaalt certificaat 
voor leergang 
daltonleidinggevende 

De locatiedirecteur volgt 
opleiding tot 
daltonleidinggevende (Saxion, 
Deventer) 

Locatiedirecteur 
heeft certificaat 
in juni 2019 in 
ontvangst 
genomen. 

2018-
2019 

Collegiale consulatie 
op een andere 
daltonschool binnen 
het eigen bestuur 

Collegiale consultatie 
inplannen in november 2018. 

Bezoek 
gebracht aan 
obds de Vlonder 
en ideeën en 
inspiratie 
meegenomen 
voor eigen 
school 
ontwikkeling.  
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2018-
2019 

Nieuwe visie en missie 
ontwikkelen 
(aanbeveling 1 
visitatie) 

Teambijeenkomsten 
organiseren omtrent visie / 
missie van de Esdoorn 

Nieuwe visie en 
missie 
vastgesteld in 
juni 2019. 

2018-
2019 

Kijkwijzer ontwikkelen Voor verschillende dalton 
aspecten wordt een kijkwijzer 
ontwikkeld. 

Kijkwijzer 
vastgesteld juni 
2019. Bedoeling 
is om 1-2 per 
jaar op 
klassenbezoek 
te gaan middels 
kijkwijzer. 

2018-
2019 

Collegiale 
klassenconsultatie 
voor nulmeting 
kijkwijzer 

- Schema opstellen voor 
collegiale 
klassenconsultatie. 

- Locatiedirecteur levert 
kijkwijzer aan. 

- Locatiedirecteur werkt 
verzamelstaat uit. 

DOP-groep 
houdt kijkwijzer 
in de gaten voor 
het ontwikkelen 
/ vastleggen van 
dalton 
aspecten. 
Uitgevoerd juni 
2019. 

2018-
2019 

Opstellen 
daltondoelen 

- Per twee schooljaren 
worden de daltondoelen 
uitgewerkt per 
kernwaarde. 

DOP-groep gaat 
bedenken hoe 
er in de klas 
gewerkt kan 
worden aan de 
daltondoelen. 

Schooljaar 2019-2020 

2019-
2020 

Aanpassen 
daltonstructuur op 
school 

- Locatiedirecteur en DaCo 
hebben wekelijks 
daltonoverleg. 

- In taakbeleid tijd vrij 
maken voor alle 
personeelsleden voor 
tweewekelijkse 
daltonvergaderingen 

- Inrichten nieuwe DOP-
groep (voorstel vanuit 
team) 

- Leerkrachten gaan mee 
naar 
daltonregiobijeenkomsten 

Locatiedirecteur 
evalueert 
regelmatig met 
(individuele) 
teamleden. 

2019-
2020 

daltonuurtje (1x per 
twee weken) 

- DOP-groep zit 
daltonuurtje voor.  

- DOP- lid heeft wekelijks 
bespreking voortgang met 
locatiedirecteur. 
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- Locatiedirecteur 
ondersteunt waar nodig. 

2019-
2020 

Daltonboek 
herschrijven 

Daltoncoördinator heeft de 
taak om daltonboek steeds bij 
nieuwe afspraken bij te 
werken. 
Locatiedirecteur schrijft grote 
lijn voor het daltonboek. 

Dit is een 
continu proces. 

2019-
2020 

Alle tijd is daltontijd / 
kwartiertjesrooster 

Aanpassen rooster op het 
bord waarop alleen te zien is 
wanneer de instructie 
plaatsvindt. 

Is ingevoerd, 
monitoren en 
eventueel 
bijstellen. 

2019-
2020 

Werken vanuit doelen 
voor het vak rekenen 

Alleen voor het vak rekenen 
werken we vanuit doelen. De 
methode wordt gebruikt als 
bronnenboek. 

Is ingevoerd, nu 
monitoren en 
waar nodig 
bijstellen. 

2019-
2020 

Voorbereiding op de 
aanstaande visitatie in 
het voorjaar van 2020. 

Visitatieverslag invullen. 
Herschrijven daltonboek 
Presentatie voorbereiden 
Contact opnemen voorzitter 
daltonvisitatie 

Alles gedaan 
binnen de  
gestelde tijd. 
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Plan (plannen) Alle tijd is  
daltontijd 

Beginsituatie Parels: 
 Alle klassen maken gebruik van een dagplanning 

waarop te zien is welke lesstof voor welk vak deze 
dag gemaakt moet worden (groep 3 t/m 8).  

 Voor de kinderen is heel inzichtelijk wanneer er voor 
welk vak uitleg gegeven wordt. Dit biedt structuur, 
voorspelbaarheid en duidelijkheid. 

 
Groeiparels: 

 Er is onvoldoende doorgaande lijn in de 
dag/weekplanning. 

 Kinderen krijgen onvoldoende vrijheid en 
verantwoordelijkheid voor het maken van eigen 
keuzes. 

 De lessen zijn te veel frontaal klassikaal en voor 
iedereen hetzelfde. 

 Kinderen zijn zich onvoldoende bewust van de 
tijden van de instructies/klassikale lessen. 

 Kinderen worden onvoldoende geactiveerd om na 
te denken over hun eigen leerproces. 

Doelen en tijdspad  Aan het begin van het schooljaar 2019-2020 wordt 
er gebrainstormd over hoe het kwartiertjesrooster 
op het bord eruit zou kunnen komen te zien. Hierbij 
moet worden nagedacht of er binnen het rooster 
dan voldoende ruimte is voor kinderen om 
verantwoordelijkheid te dragen voor eigen 
gemaakte keuzes en de vrijheid om lesstof te 
kunnen plannen en om deel te nemen aan de 
instructie en het kiezen van een eigen werkplek. 

 Vanaf oktober 2019 wordt er gestart met het 
kwartiertjesrooster. 
 

Do (doen of uitvoeren)  

Organisatie, hoe wordt de 
kwaliteit bewaakt en 
verantwoordelijkheden 

 Missie en visie van de school is het uitgangspunt.  
 Het DOP-groepje inventariseert tijdens het 

daltonuurtje alle wensen en ideeën. 
 Tijdens een volgend daltonuurtje wordt er een 

voorstel gepresenteerd. 
 Er worden afspraken gemaakt t.a.v. de lay-out. 
 DOP-groepje maakt alle benodigde materialen. 
 Materialen worden uitgedeeld en leerkrachten 

maken het bord in orde. 
 Kwartiertjesrooster wordt in gebruik genomen en 

volgende maand volgt tussenevaluatie. 
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 Bijstellen / maken van afspraken over 
kwartiertjesrooster. 

 Definitieve afspraken vastleggen in het daltonboek. 
 In februari 2020 wordt er in iedere klas gewerkt met 

een kwartiertjesrooster en is zichtbaar dat kinderen 
hierdoor meer vrijheid en verantwoordelijkheid 
ervaren. 

 

Check (controleren of 
beoordelen) 

 Daltoncoördinator en/of locatiedirecteur en/of lid 
van het DOP-groepje leggen klassenbezoeken af om 
te kijken of gemaakte afspraken ook daadwerkelijk 
worden uitgevoerd en of de doorgaande lijn 
zichtbaar is in school. 

 Gesprekken met leerlingen om te checken of de 
werkwijze en gemaakte afspraken helder zijn. 

Act (bijsturen, acteren)  In de jaarplanning van het daltonuurtje 
evaluatiemomenten opnemen om 
kwartiertjesrooster weer te bespreken. 

 Gemaakte afspraken worden vastgelegd in het 
daltonboek. 
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Plan (plannen) Aanpassing taakbrief (alle tijd is daltontijd) 

Beginsituatie Parels: 
 Op de taakbrief staat duidelijk beschreven welke 

lesstof de kinderen moeten maken. 
 Op de taakbrief staat iedere week een daltondoel 

vermeld (groep 5 t/m 8). 
 Kinderen krijgen de verantwoordelijkheid en voelen 

zich ook verantwoordelijk voor het afronden van 
hun taak. 

 
Groeiparels: 

 Kinderen hebben onvoldoende vrijheid om te 
werken aan doelen. 

 Kinderen hebben onvoldoende keuzevrijheid binnen 
de taakbrief. 

 Het ontwikkelen en opnemen van een periodetaak 
in de taakbrief. 

 Het eigenaarschap van het kind moet centraal 
komen te staan. 

Do (doen of uitvoeren)  

Organisatie, hoe wordt de 
kwaliteit bewaakt en 
verantwoordelijkheden 

 De daltonbijeenkomst van 20 november 2019 wordt 
volledig gewijd aan de taakbrief. 

 Tijdens deze bijeenkomst visie ontwikkelen t.a.v. de 
taakbrief. Daarna concrete antwoorden verzamelen: 
welke onderdelen moeten op de taak? 

 DOP-groepje ontwikkelt voor alle groepen een 
taakbrief en denkt aan een doorgaande lijn. 

 DOP-groepje presenteert in het team tijdens het 
daltonuurtje een voorstel. 

 Het team kan hierop feedback geven. 
 DOP-groepje past taakbrief waar nodig aan. 
 Taakbrief wordt in gebruik genomen in de groepen. 
 Regelmatige tussenevaluatie en bijstellen taakbrief 

gedurende dit schooljaar. 
 Aan het eind van het schooljaar is er een taakbrief 

die goed hanteerbaar is in alle groepen en aansluit 
bij het kwartiertjesrooster met een 
opbouw/doorgaande lijn. 
 

Check (controleren of 
beoordelen) 

 Daltoncoördinator en/of locatiedirecteur en/of lid 
van het DOP-groepje leggen klassenbezoeken af om 
te kijken of gemaakte afspraken ook daadwerkelijk 
worden uitgevoerd en of de doorgaande lijn 
zichtbaar is in school. 
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 Gesprekken met leerlingen om te checken of de 
werkwijze en gemaakte afspraken helder zijn. 

Act (bijsturen, acteren)  In de jaarplanning van het daltonuurtje 
evaluatiemomenten opnemen om 
kwartiertjesrooster weer te bespreken. 

 Gemaakte afspraken worden vastgelegd in het 
daltonboek. 

 

Plan (plannen) Werken vanuit doelen voor het vak rekenen 

Beginsituatie Parels: 
 Vorig schooljaar is in de groepen geëxperimenteerd 

om te werken vanuit doelen.  
 Ieder blok start met het afnemen van de 

schaduwtoets (= beginsituatie). 
 Kinderen waren erg enthousiast. Ze gaven aan het 

rekenen beter te begrijpen door geclusterde inhoud 
van doelen. 

 Positieve reacties van ouders op het werken vanuit 
doelen. Het geeft ook meer inzicht voor ouders. 

 Het eigenaarschap van kinderen staat meer 
centraal. 
 

Groeiparels: 
 De doorgaande lijn helder krijgen en afspraken op 

papier zetten. 
 Werken vanuit doelen verder uitwerken voor 

meerdere vakken. 

Do (doen of uitvoeren)  

Organisatie, hoe wordt de 
kwaliteit bewaakt en 
verantwoordelijkheden 

 Het DOP-groepje verzamelt alle afspraken in alle 
klassen t.a.v. de experimenten voor het werken 
vanuit doelen. 

 Het vastleggen van gemaakte afspraken en hier een 
doorgaande lijn in maken. 

 In februari 2020 is het werken vanuit doelen voor 
het vak rekenen geoptimaliseerd.  

Check (controleren of 
beoordelen) 

 Daltoncoördinator en/of locatiedirecteur en/of lid 
van het DOP-groepje leggen klassenbezoeken af om 
te kijken of gemaakte afspraken ook daadwerkelijk 
worden uitgevoerd en of de doorgaande lijn 
zichtbaar is in school. 

 Gesprekken met leerlingen om te checken of de 
werkwijze en gemaakte afspraken helder zijn. 

Act (bijsturen, acteren)  In de jaarplanning van het daltonuurtje 
evaluatiemomenten opnemen om werken vanuit 
doelen voor rekenen weer te bespreken. 
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Bijlagen 
 

Kijkwijzer: 
In het schooljaar 2018-2019 hebben we als team een kijkwijzer ontwikkeld. In juni is er een 
collegiale consultatie uitgevoerd. Leerkrachten hebben bij elkaar in de klassen gekeken of de 
punten uit de kijkwijzer zichtbaar waren of niet. Hieronder is een verzamelstaat van de hele 
school te vinden. Er wordt m.b.v. van de verzamelstaat gekeken welke ontwikkelpunten 
worden opgepakt.  

 

Kijkwijzer kindcentrum Weerdinge  

(verzamelstaat juni 2019) 

Groen    = wordt gedaan en is ook gezien 
Oranje   = wordt niet gedaan 
Wit         = op dat moment niet gezien 
Grijs       = niet van toepassing voor betreffende groep 
                                                                                 

Zelfstandigheid     

DAGKLEUREN 1-2 3-4 5-6 7-8 

De dagkleuren zijn zichtbaar in de klas     

De dagkleuren worden vanaf groep 2 gebruikt voor 

het plannen van de taak. 

    

De dagkleuren worden vanaf groep 2 gebruikt voor 

het afkleuren van de taak. 

    

In groep 3 en 4 wordt gezamenlijk gepland.     

DAGRITME/ DAGPLANNING 1-2 3-4 5-6 7-8 

Er wordt gebruik gemaakt van dagritmekaarten en 

hangen zichtbaar in de klas (1-2). 

    

Er wordt gebruik gemaakt van een planbord (1-2)     

De dagplanning staat op het whiteboard (3-8)     

De dag/weekplanning zit voorin de klassenmap     

Op het bord staat aangegeven wanneer welke 

instructie is (kwartiertjesrooster) 

    

Als een leerling geen instructie volgt, is het voor hem 

takentijd (kwartiertjesrooster) 
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 UITGESTELDE AANDACHT 1-2 3-4 5-6 7-8 

Er wordt gewerkt met het stoplicht/rode stip wanneer 

de leerkracht niet gestoord mag worden. Bij groep 1-

2 een knuffel / pompom 

    

Er wordt gewerkt met een time-timer in de klas      

Tijdens de takentijd hebben alle leerlingen een 

vraagteken symbool 

    

De leerkracht loopt vaste rondes.     

KLASSENMANAGEMENT / DE RUIMTE 1-2 3-4 5-6 7-8 

Kinderen kunnen uitleggen hoe ze hun tijd om te 

werken aan de taak zelf in kunnen delen.  

    

Kinderen mogen zelf hulpmiddelen pakken en kunnen 

hier zelfstandig mee om gaan. 

    

Er zijn geoormerkte werkplekken (werkplek voor 

stiltewerk, samenwerken, instructie eventueel 

computergebruik). 

    

Er wordt gebruikt gemaakt van maatjes, een overzicht 

is zichtbaar in de klas. 

    

Er is een instructietafel en het gebruik hiervan is 

duidelijk bij leerlingen. 

    

Materialen staan in de klas op vaste, te bereiken 

plaatsen. 

    

Kinderen kunnen zelf hun werkplek kiezen.     

Kinderen weten wanneer waar gewerkt kan worden.     

 DE TAAK 1-2 3-4 5-6 7-8 

Groep 2 plant na de kerstvakantie hun taken op het 

planbord m.b.v. gekleurde magneten. 

    

Er wordt gewerkt met een taakbrief vanaf halverwege 

groep 3 

    

Er wordt gewerkt met dagtaken in een weektaak. 

(groep 3 en 4) 
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Er wordt gewerkt met een halve weektaak in een 

weektaak (groep 5) 

    

Er wordt gewerkt met een hele weektaak (eind groep 

5 t/m groep 8) 

    

De kinderen plannen het werk op de taakbrief vanaf 

groep 5. 

    

De taken worden op verschillende 

differentiatieniveaus aangeboden. 

    

De leerlingen plannen het werk en registreren zelf 

wanneer een opdracht klaar is d.m.v. het afkleuren 

(met de dagkleuren) op de weektaak.  

    

Op de taak staat aangegeven voor welk vak 

voorafgaand aan het werken met de taak, instructie 

wordt gegeven vanaf groep 5.  

    

Op de taakbrief wordt aangegeven of de leerling de 

les alleen, samen of met een maatje maakt.   

    

De leerling kan zelf de volgorde van het werk 

bepalen. 

    

Op de taak stelt elk kind zichzelf per week een 

eenvoudig doel. 

    

Ik doelen staan op de weektaak     

Er is in de taak keuze werk opgenomen waaraan de 

kinderen kunnen werken. Keuzewerk staat op het 

keuzebord. 

    

Op de taakbrief is ruimte gemaakt om te werken aan 

een zelfgekozen doel. 

    

De weektaak wordt door de leerlingen geëvalueerd.     

Op de weektaak worden de leerdoelen vermeld.     
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Effectiviteit 1-2 3-4 5-6 7-8 

Alle tijd buiten de instructies is daltontijd     

De time-timer wordt ingezet.     

Er zijn instructies gepland voor kleinere groepen.     

In de klas wordt gebruik gemaakt van 

verschillende didactische werkvormen. 

    

Het is voor elk kind duidelijk wanneer er voor hem 

een instructie is en wanneer hij zelfstandig kan 

worden. 

    

In de klas worden dagelijks/ wekelijks hulpjes 

aangesteld, welke verantwoordelijk zijn voor het 

uitvoeren van taken. 

    

Er wordt gebruik gemaakt van ondersteunende 

hulpmiddelen. Bijvoorbeeld stiltekoptelefoon, 

wiebelkussen enz. 

    

Op het bord staat aangegeven wanneer welke 

instructie gepland staat. 

    

De leerkracht deelt de instructiegroepen in 

(kwartiertjesrooster) 

    

Kinderen bepalen zelf of ze aan extra instructie 

willen deelnemen. 

    

Het doel van de verschillende lessen wordt 

aangegeven op het bord. 

    

Er staan reflectie- en nabespreekmomenten op 

het rooster. 

    

Het weekrooster staat op het weekbord.     

In de klas zijn regels en strategieën van 

vakgebieden zichtbaar  

    

De stemniveaus worden gebruikt.     

 

 

 

 



43 
Daltonboek 2020                                                                                                          Daltonschool De Esdoorn 

Vrijheid/Verantwoordelijkheid 

 

1-2 3-4 5-6 7-8 

De leerling werkt aan een eigen ik-doel     

Het kind bepaalt zelf hoe (werktempo, werkvorm, 

plaats en tijd) hij werkt aan de door de leerkracht 

gestelde doelen. 

    

De leerlingen mogen buiten de klas een werkplek 

zoeken om te werken als daar een mogelijkheid 

voor is en ze zich hiervoor in kunnen plannen. 

    

(ZELF)CORRECTIE 1-2 3-4 5-6 7-8 

De leerlingen kijken vanaf eind groep 3 zelf hun 

werk na. (hoe hoger de groep, hoe meer ze zelf na 

mogen kijken). 

    

Leerkracht kijkt (steekproefsgewijs) na.     

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR KLAS, SCHOOL, 

OMGEVING 

1-2 3-4 5-6 7-8 

Wekelijks krijgt de klassendienst de 

verantwoordelijkheid voor een aantal huishoudelijk 

taken (opruimen, uitdeeldienst enz). 

    

Leerlingen laten hun werkplek binnen en buiten de 

klas netjes achter. 

    

KEUZEWERK 1-2 3-4 5-6 7-8 

Er zijn in de taak echte keuzeonderdelen 

opgenomen waaraan de kinderen kunnen werken. 

    

Het keuzewerk is uitdagend en op niveau van de 

leerlingen. 

    

Het keuzewerk wisselt vier keer per jaar.     

In de taak is ruimte gemaakt om te werken aan een 

zelfgekozen doel. 

    

De kinderen werken ook aan een periodetaak.     
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Samenwerken 1-2 3-4 5-6 7-8 

Er wordt gewerkt met maatjes. Dit is zichtbaar in 

de klas. De maatjes wisselen iedere week 

    

De kinderen hebben wekelijks een 

maatjesopdracht en een samenwerkingsopdracht.  

    

Op de weektaak wordt aangegeven bij welke 

opdrachten de leerlingen mogen samenwerken. 

    

Er wordt doelbewust aandacht besteed aan 

samenwerkingsvaardigheden. 

    

Er wordt wekelijks een coöperatieve werkvorm 

gebruikt. 

    

Er wordt groepsdoorbrekend gewerkt met 

bijvoorbeeld schoolactiviteiten 

    

 

Reflecteren  1-2 3-4 5-6 7-8 

De leerkracht besteedt tijd aan evaluatie.     

In iedere klas staan voldoende nakijkmaterialen.     

Kinderen controleren hun eigen werk m.b.v. 

nakijkboekjes  

    

Leerlingen controleren of ze de lesstof begrijpen 

en beslissen of ze instructie nodig hebben, of door 

kunnen werken. 

    

Het kind reflecteert op eigen leerproces en eigen 

doelen op de weektaak 

    

Er is zelfcorrigerend materiaal aanwezig in de klas.     

Reflectiemomenten en verlengde 

instructiemomenten staan ook op het weekbord. 
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Daltondoelen: 
Verantwoordelijkheid 

Groep 2 Groep 4 Groep 6 Groep 8 

Taak-/planbord 

 Ik kan op het 

planbord zien 

welke taken er 
deze week 

gemaakt moeten 

worden  
 Ik kan mijn 

volgende taak 
plannen  

 Ik kan de 

geplande taken 
uitvoeren  

  Ik kan mijn taken 

binnen een week 
af hebben  

 
 

 Ik kan op de 

weektaak zien 
welke taken ik 

deze week moet 

doen.  

 Ik kan per dag zelf 
bepalen in welke 

volgorde de taken 
worden gemaakt  

 Ik kan zelf 

registreren op mijn 

weektaak welke 
taken af zijn  

 Ik kan een ‘werkje’ 

nakijken en 
verbeteren  

 

 Ik kan op de 

weektaak zien 
welke taken ik 

deze week moet 

doe  

 Ik kan zelf bepalen 
in welke volgorde 

ik aan mijn taak 
werk  

 Ik kan op mijn 

weektaak 

aangeven welke 
taken af zijn  

 Ik kan mijn werk 

zelf nakijken en 
verbeteren  

 Ik kan zelf 

aangeven dat ik 
instructie nodig 

heb  

 

 Ik kan op de 

weektaak zien 
welke taken ik 

deze week moet 

doen  

 Ik kan op mijn 
weektaak 

aangeven welke 
taken af zijn  

 Ik kan mijn werk 

zelf nakijken  

 Ik kan zelf mijn 

doelen bepalen  

 Ik kan mijn 
weektaak voor de 

hele week plannen  

 Ik kan uitleggen 
waarom ik voor 

een bepaalde 
planning kies  

 Ik kan zelf 

aangeven dat ik 

instructie nodig 
heb  

 Ik kan een 

bewuste eigen 
keuze maken in 

volgorde van werk  
Materialen 
 Ik weet waar de 

materialen liggen 

die ik nodig heb  

 Ik weet hoe ik het 

materiaal moet 
gebruiken  

 Ik kan de 

gebruikte 
materialen 

opruimen  

 Ik weet de 
materialen te 

vinden  

 Ik weet hoe ik het 

materiaal moet 
gebruiken  

 Ik kan de 

gebruikte 
materialen 

opruimen  

 Ik ga voorzichtig 
met het materiaal 

om  

 Ik zorg ervoor dat 

de spullen netjes 
opgeruimd zijn  

 

 
 Ik ga voorzichtig 

met het materiaal 

om  

 Ik zorg ervoor dat 
de spullen netjes 

opgeruimd zijn  

 

Omgeving 
 Ik zorg voor een 

opgeruimde 
werkomgeving 

binnen en buiten 
het klaslokaal  

 Ik kan me aan de 

regels en 
afspraken houden  

 Ik kan zelf bepalen 

waar ik wil werken  

 Ik zorg voor een 
nette werkplek en 

laat deze 
opgeruimd achter  

 Ik kan me aan de 

regels en 
afspraken houden  

 Ik kan zelf bepalen 

waar ik wil werken  

 Ik zorg voor een 
nette werkplek en 

laat deze 
opgeruimd achter  

 Ik kan me aan de 

regels en 
afspraken houden  

 Ik kan zelf bepalen 

waar ik wil werken  

 Ik kan zelf bepalen 
met wie ik wil 

werken  

 Ik zorg voor een 
nette werkplek en 

laat deze 
opgeruimd achter  
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 Ik voer mijn taken 

van de weektaak 

uit  

 Ik voer mijn taken 
van de weektaak 

uit  

 

 Ik kan me aan de 
regels en 

afspraken houden  

 Ik voer mijn taak 
van de weektaak 

uit  

 Ik kan anderen 
aanspreken op 

hun gedrag  

 Ik kan aangeven 
waar ik behoefte 

aan heb  
 

Zelfstandigheid 

Groep 2 Groep 4 Groep 6 Groep 8 

Ik kan mijn werk inplannen 
 Ik kan op het 

planbord zien 
welke taken er 

gemaakt moeten 

worden  

 Ik kan op het 
planbord 

bijhouden welke 
taak af is  

 

 Ik kan vijf werkjes 

in de weektaak 
plannen  

 Ik kan op de taak 

het gemaakte 

werk aftekenen  

 

 Ik weet welke 

instructies ik moet 
volgen  

 Ik kijk aan het 

begin van de week 

wat de inhoud van 
mijn taak is  

 Ik kan extra werk 

op mijn weektaak 
plannen  

 Ik kan op de 

weektaak het 
gemaakte werk 

aftekenen  

 Ik kan zelf 

inschatten of ik 
een instructie 

nodig heb  

 Ik kijk aan het 

begin van de week 
wat de inhoud van 

mijn taak is  

 Ik kan zelf de 
volgorde van het 

werk van de dag 

bepalen  

 Ik kan een doel 
voor mijzelf stellen 

op mijn taak  

 Ik kan per taak 

inschatten hoeveel 

tijd ik nodig heb  
Ik weet zelf oplossingen te vinden 
 Ik kan hulp vragen  

 Ik kan hulp geven  

 Ik kan de 
materialen pakken 

en opruimen  

 

 Ik kan hulp vragen 
aan een 

klasgenoot  

 Ik kan hulp geven 

aan een 
klasgenoot  

 Ik probeer 

problemen zelf op 
te lossen  

 Ik kan om hulp 
vragen en hulp 

bieden  

 Ik kan een conflict 

zelf oplossen  

 Ik kan zelfstandig 

werk nakijken en 

corrigeren  

 Ik kan om hulp 
vragen en hulp 

bieden  

 Ik kan een 

probleem zelf 
oplossen  

 Ik kan zelfstandig 

werk nakijken en 
corrigeren  

Ik kan omgaan met uitgestelde aandacht 

 Ik weet dat ik 

juf/meester niet 
mag storen als 

Pompom op de 
stoel zit  

 Ik kan mijn taak 

zelf 

uitvoeren/maken  

 Ik kan zelfstandig 

werken gedurende 
20 min  

 Ik kan verder 

werken aan een 
andere som of 

opdracht als ik iets 

niet snap  

 Ik kan zelfstandig 

werken gedurende 
30 minuten  

 Ik kan verder 

werken aan een 
andere som of 

opdracht als ik iets 

niet snap  

 Ik kan zelfstandig 

werken gedurende 
45 minuten  

 Ik kan verder 

werken aan een 
andere som of 

opdracht als ik iets 

niet snap  
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 Ik kan zelfstandig 
werken/spelen 

gedurende 15 
minuten  

 

 Ik kan werken met 
het blokje  

 Ik weet dat ik 

juf/meester niet 
mag storen als de 

time-timer staat.  
 

 Ik weet dat alle 
tijd buiten mijn 

instructie werktijd 
(daltontijd) is.  

 Ik weet van 

tevoren wat ik 
nodig heb om aan 

het werk te 

kunnen  

 Ik kan werken met 
het blokje  

 Ik weet dat alle 
tijd buiten mijn 

instructie werktijd 
(daltontijd) is.  

 Ik weet van 

tevoren wat ik 
nodig heb om aan 

het werk te 

kunnen  

 Ik kan werken met 
het blokje  
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Samenwerken 

Groep 2 Groep 4 Groep 6 Groep 8 

Ik kan op verschillende manieren samenwerken 
 Ik kan samen met 

een maatje een 
opdracht doen  

 Ik kan 

samenwerken 
volgens de 

afspraken  

 Ik kan zeggen wat 

ik leuk vind en 
minder leuk vind  

 

 Ik kan samen met 

een maatje een 
opdracht van de 

taak doen  

 Ik heb inbreng in 
een 

samenwerkingsop

dracht en zorg dat 
de ander ook 

inbreng heeft  

 Ik kan afspraken 
maken en 

nakomen  

 

 Ik kan samen met 

een maatje een 
opdracht doen  

 Ik kan 

samenwerken met 
verschillende 

groepsgenoten  

 Ik kan per taak 

kiezen met wie ik 
samenwerk en kan 

aangeven waarom  

 Ik kan afspraken 
nakomen  

 Ik heb een eigen 

inbreng bij het 
samenwerken  

 Ik kan samen met 

een maatje een 
opdracht doen  

 Ik kan 

samenwerken met 
verschillende 

groepsgenoten  

 Ik weet hoe we 

elkaars kwaliteiten 
kunnen benutten  

 Ik kan afspraken 

nakomen  

 Ik heb een eigen 
inbreng bij het 

samenwerken  

Ik kan hulp bieden aan anderen 
 Ik weet wanneer 

ik een ander kan 

helpen  

 Ik kan een tip en 
compliment geven 

aan een ander  

 Ik kan iets 
uitleggen aan een 

ander  

 Ik kan uitleg 
geven aan een 

ander, zonder voor 
te zeggen  

 Ik kan een tip 

geven aan een 
ander  

 Ik kan helpen als 

er ruzie is  

 Ik kan uitleg 
geven aan een 

ander, zonder voor 
te zeggen  

 Ik kan bemiddelen 

bij conflicten  

 Ik kan een tip/top 
geven aan een 

ander  

 Ik kan uitleg 
geven aan een 

ander, zonder voor 
te zeggen  

 Ik kan bemiddelen 

bij conflicten  

 Ik kan open 
vragen stellen aan 

een ander  

 Ik kan iemand een 
tip/top geven  

Ik kan goed overleggen 

 Ik kan een ander 

kind iets vertellen  

 Ik kan naar een 
ander kind 

luisteren  

 Ik kan een ander 

kind vragen stellen  

 Ik kan naar een 

ander kind 
luisteren  

 Ik kan aan een 

ander kind vragen 

stellen  

 Ik kan zeggen wat 
ik ergens van vind  

 Ik kan een 

compliment geven  

 Ik kan een ander 
kind aanspreken 

op zijn/haar 

gedrag  

 Ik laat een ander 

uitpraten en 
respecteer de 

mening van een 

ander  

 Ik kan vragen 
stellen aan een 

ander  

 Ik kan zeggen wat 
ik ergens van vind  

 Ik kan een 

compliment geven  

 Ik kan een ander 
kind aanspreken 

op zijn/haar 
gedrag  

 Ik laat een ander 

uitpraten  

 Ik kan vragen 
stellen aan een 

ander  

 Ik kan mijn 

mening geven en 
onderbouwen  

 Ik sta open voor 

de mening van 
een ander  
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Reflectie 

Groep 2 Groep 4 Groep 6 Groep 8 

Ik kan vooruitkijken op de taak 
 Ik kan zeggen wat 

ik nodig heb om 
een taak te maken  

 Ik weet of ik een 

taak kan maken  

 Ik weet hoe ik 
hulp kan vragen  

 Ik kan zeggen wat 

ik nodig heb om 
een taak te maken  

 Ik kan inschatten 

of ik een taak kan 
maken  

 Ik weet hoe en 

wanneer ik hulp 
kan vragen  

 Ik kan benoemen 

wat ik nodig heb 
om een taak te 

maken  

 Ik kan inschatten 
of ik een taak kan 

maken  

 Ik kan samen met 
de leerkracht 

inschatten of ik 

instructie nodig 
heb  

 Ik kan benoemen 

wat ik nodig heb 
om een taak te 

maken  

 Ik kan inschatten 
of ik een taak kan 

maken  

 Ik kan inschatten 
of ik instructie 

nodig heb 

Ik kan nadenken over mijn werk 

 Ik kan aangeven 

hoe ik de opdracht 
vond  

 Ik kan vertellen 

hoe iets is gegaan  

 Ik kan aangeven 
wat ik geleerd heb  

 

 Ik kan aangeven 

hoe ik de opdracht 
vond  

 Ik kan vertellen 

hoe het werken is 
gegaan  

 Ik kan aangeven 

wat ik geleerd heb  

 Ik kan vertellen of 

ik een opdracht te 
moeilijk of te 

makkelijk vond  

 Ik kan vertellen of 
ik het doel van de 

opdracht heb 

behaald  

 Ik kan vertellen 
wat wel en niet 

goed lukte  

 Ik kan vertellen of 

ik een opdracht te 
moeilijk of te 

makkelijk vond  

 Ik kan vertellen of 
ik het doel van de 

opdracht heb 

behaald  

 Ik kan vertellen 
wat wel en niet 

goed lukte  

Ik kan nadenken over mijn gedrag 

 Ik kan vertellen 
hoe het samen 

spelen of werken 
is gegaan  

 Ik kan vertellen 

wat ik heb gedaan  

 Ik kan nadenken 

over wat ik de 
volgende keer 

anders kan doen  
 

 Ik kan vertellen 
hoe het samen 

spelen of werken 
is gegaan  

 Ik kan vertellen 

wat ik heb gedaan  

 Ik kan aangeven 

wat ik de volgende 
keer anders kan 

doen  
 

 Ik kan vertellen 
hoe het samen 

spelen of werken 
is gegaan  

 Ik kan mijn gedrag 

en het effect 

hiervan benoemen 
in verschillende 

situaties  

 Ik kan vertellen 
wat ik de volgende 

keer 
anders/hetzelfde 

zou doen en 

waarom ik dat zou 
doen  

 Ik kan vertellen of 

ik gemaakte 
afspraken ben 

nagekomen  

 Ik kan vertellen 
hoe het samen 

spelen of werken 
is gegaan  

 Ik kan aangeven 

wat voor effect 

mijn gedrag heeft 
op een situatie  

 Ik kan vertellen 

wat ik de volgende 
keer 

anders/hetzelfde 
zou doen en 

waarom ik dat zou 

doen  
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Weektaak  49   2 dec – 6 dec    groep 3        

van   …………naam…………. 

i =  instructie    m =  samen met maatje   k = samen met de klas 

m
aan

d
ag 

                

 taal  

 rekenen   

 lezen  

 keuze  

   
 

d
in

sd
ag 

  

 taal  

 rekenen   

 lezen  

 keuze  

   

 

w
o

en
sd

ag 

  

 taal  

 rekenen   

 lezen  

 keuze  

   
 

d
o

n
d

erd
ag  

  

 taal  

 rekenen   

 lezen  

 keuze  

   

 

vrijd
ag 

  

 taal  

 rekenen   

 lezen  

 keuze  
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Weektaak  49   2 dec – 6 dec    groep 4       

van   …………naam…………. 

i =  instructie    m =  samen met maatje   k = samen met de klas 

m
aan

d
ag 

                

 taal  

 rekenen   

 lezen  

   

   
 

d
in

sd
ag 

  

 taal  

 rekenen   

 lezen  

   

   

 

w
o

en
sd

ag 

  

 taal  

 rekenen   

 lezen  

   

   
 

d
o

n
d

erd
ag  

  

 taal  

 rekenen   

 lezen  

   

   

 

vrijd
ag 

  

 taal  

 rekenen   

 lezen  

   

   

 

keu
ze 
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Weektaak  49   2 dec – 6 dec    groep 5 / 6 / 7 / 8 

van   …………naam…………. 

i =  instructie    m =  samen met maatje   k = samen met de klas 

reken
en

 

              ★    ★★    ★★★ Hoe ging het? 

i  + ± - 

     

s     

     

     

 

taal 

 Hoe ging het? 

  + ± - 

     

     

     

     
 

sp
ellin

g 

              ★    ★★    ★★★ Hoe ging het? 

  + ± - 

     

     

     

     
 

o
verig  

 Hoe ging het? 

 Begrijpend lezen  + ± - 

 Geschiedenis  Of aardrijkskunde of natuniek    

 Topografie      

 Schrijven      

      

 

keu
ze 

 Keuzekast     Iets leren…. 
Bv klokkijken kwartieren 

 

p
erio

d
e 

      

 Lezen      

 Woordenschat     Iets maken….. 
Bv kijkdoos, werkstuk, 
powerpt 

 

 Chromebook     

      

      

 

Levelw
erk  

 Rekenen       Taal  Levelw
erk 
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Doelen van deze week  doel 

Rekenen   
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 

Rekenen  
doel 1 

Ik heb uitleg nodig Ik kan het met hulp Ik kan het met fouten Ik kan het zonder fouten Ik kan het snel én goed 

 
 

Rekenen  
doel 2 

Ik heb uitleg nodig Ik kan het met hulp Ik kan het met fouten Ik kan het zonder fouten Ik kan het snel én goed 

 

 

Rekenen  
doel 3 

Ik heb uitleg nodig Ik kan het met hulp Ik kan het met fouten Ik kan het zonder fouten Ik kan het snel én goed 

 
 

Rekenen  
doel 4 

Ik heb uitleg nodig Ik kan het met hulp Ik kan het met fouten Ik kan het zonder fouten Ik kan het snel én goed 

 

 

 

De taak van deze week vond ik makkelijk/ moeilijk, omdat ……reflectievraag 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Visitatie lidscholen 
Nederlandse Dalton Vereniging 

 
 
 
 
 
Zie handleiding visitatie lidscholen 
(Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) 

 
Naam school Obs de Esdoorn 

Adres Buiskoolstraat 1 

Postcode en plaats 7814 RC Weerdinge 

E-mailadres school administratie@obs-esdoorn.nl 

Telefoonnummer school 0591-659848 

Directeur Sandra Klemens  

Adjunct-directeur n.v.t. 

Daltoncoördinator  Wemi Ensing 

Aantal groepen (PO) 4 

Aantal leerlingen 82 

Populatie (PO)  

Aantal leraren 8 

In bezit van Daltoncertificaat 6 

Bezig met Daltoncursus  Gehele team 

Nevenvestigingen Nee  

Stand van zaken inspectie Basisarrangement 

Visitatieteam  

Voorzitter mevr. H. Zwaan 

Lid 1. dhr. H. Huisinga 

Datum visitatie    07   - 11     - 2017 

Soort visitatie  1e licentieaanvraag 

(besluit vorige visitatie)  2e licentieaanvraag 

 x licentieverlenging 

  versnelde visitatie licentieverlenging 

  Visitatie na bezwaarprocedure 

 
Commissies visitatie PO en VO 
Nederlandse Dalton Vereniging 
Bezuidenhoutseweg 251-253 
2594 AM Den Haag 
Tel. 070 - 331 52 81 
bestuursbureau@dalton.nl  

V i s i t a t i e v e r s l a g PO 

mailto:administratie@obs-esdoorn.nl
mailto:bestuursbureau@dalton.nl
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De taakbrief gebruiken als: 
 
* reflectiemiddel- reflectiemogelijkheden op de taakbrief voor kinderen,  
  leerkrachten en ouders; gebruik hiervoor de achterzijde van de taakbrief; geef 
  verdieping aan bij de reflectie van de leerlingen (bijv. m.b.v. kaartjes; 
  voorgestructureerde keuzes bij reflectie) 
* differentiatiemiddel- differentiatie dient zichtbaar te zijn op de taakbrief (uniform 
   in alle groepen); vermeld ook de vorm van samenwerking of dat iets individueel 
   moet worden gemaakt; samenwerking binnen de groep of groepsdoorbrekend) 
* planningsmiddel- laat de kinderen in de groepen 1 t/m 4 van te voren plannen; 
  groep 1/2 eerst werkje(s) plannen en vervolgens afkleuren met de dagkleur,  
  groepen 3/4 maken middels het plaatsen van een cijfer een planning van de 
  volgorde van werkzaamheden 
 
  Gerelateerde opmerkingen: benoem alle vakken op de taakbrief en laat de 
  kinderen plannen m.b.v. een flexibel takenbord; laat de kinderen de week 
  beginnen met het benoemen van een persoonlijk doel (noteren in bijv. een 
  ruimte bovenaan de taakbrief) 

 

 
 
 

In het schooljaar 2016-2017 zijn er daltonwerkgroepjes opgericht. Ieder werkgroepje is aan 
de gang gegaan met de aanbevelingen n.a.v. de visitatie in 2012. Sinds dit schooljaar 
hebben we een nieuw format voor de taakbrief in de groepen 2 t/m 8.  (groep 1 start met 
de taakbrief in januari 2018). In de taakbrief zijn bovengenoemde aanbevelingen verwerkt. 
Er is geen flexibel takenbord aanwezig. Er wordt nog besproken of dit aangeschaft gaat 
worden. We besteden ruim tijd aan de uitleg van de taak en het inplannen ervan. Aan het 
eind van de week reflecteert de leerling op de taak. In de onderbouw m.b.v. smileys. Vanaf 
groep 5 met geschreven woorden. Tijdens het lopen van rondes of aan de instructietafel 
probeert de leerkracht individueel met leerlingen in gesprek te gaan over de voortgang van 
de taak. 

 
 
 

Er is een aanzet gedaan om de aanbeveling weg te zetten in een nieuw format. Belangrijk 
is om eerst te bepalen wat je wil bereiken met een taakbrief. Een taakbrief is een middel 
om aan de uitwerking van de visie te voldoen. Wanneer dit helder is, worden de keuzes 
makkelijk en ontstaat een doorgaande lijn.  
 
Wij hebben ervaren dat de taak op dit moment ingezet wordt als een op zichzelf staand 
doel. Het kan een heel effectief middel zijn om leerlingen bijvoorbeeld zelf keuzes te laten 
maken, zelfstandiger te laten werken en een meer gepersonaliseerd aanbod tot stand te 
brengen. 

 
 
 
 
 
 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1.  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 
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Keuzewerk: 
 
- breng uniformiteit aan in de taakbrieven van 3 t/m 8 m.b.t. vermelding keuzewerk 
- keuzewerk dient een geïntegreerd onderdeel te zijn van de taakbrief 
- maak voor bijv. periodes van 6/8 weken afspraken met de kinderen hoe je  
  uitdagend en motiverend keuzewerk inricht 

 
 
 

Sinds dit schooljaar is er uniformiteit aangebracht in de taakbrieven m.b.t. keuzewerk. In 
groep 1-2 kunnen leerlingen op het planbord kiezen uit meerdere mogelijkheden. In groep 
3 en 4 zijn er twee vaste momenten per week. Leerlingen gaan dan aan de slag met hun 
keuzewerk (30 minuten). Vanaf groep 5 mogen leerlingen 20 minuten keuzewerk doen. In 
iedere klas hangt een lijst met keuzetaken die samengesteld is door de leerlingen. Iedere 
week zijn er nieuwe keuzemogelijkheden. De kinderen geven op hun taak aan welke 
activiteit er gekozen is d.m.v. het noteren van het nummer van de activiteit. Deze wordt 
ook ingepland en afgetekend. 

 
 
 

Het keuzewerk staat op de taakbrief. Wij vinden dat ook hier eerst in het daltonhandboek 
moet worden omschreven waarom je keuzewerk aanbied wat je daar mee wilt bereiken en 
waar keuzewerk aan moet voldoen. Als dit helder is kan dit in de praktijk vorm worden 
gegeven. 
 
Keuzewerk is bijvoorbeeld een mooie kans om kinderen zelf doelen te laten stellen, om 
recht te doen aan talenten en interesses van kinderen en het eigenaarschap van leren te 
bevorderen.  

 
 
 
 

PR: 
 
- geef dalton een prominente plaats in de Schoolgids, het Schoolplan en op de  
  website; 
  eventueel een speciale daltonnieuwsbrief 
- beschrijf alle daltonaspecten daarin schoolgericht (dus zoals ze worden ingezet  
  op De Esdoorn) en groepsgericht (zoals in de groep gebeurt) 

 
 
 

Sinds vorig schooljaar schrijft de locatieleider iedere maand iets in de nieuwsbrief over 
dalton. Dit kan een korte weergave zijn van de leerlingenraad of een uitleg hoe wij op 
school met bepaalde daltonaspecten werken. Er is geen speciale daltonnieuwsbrief. Dit is 
geïntegreerd in de bestaande nieuwsbrief. In de schoolgids en het schoolplan staat 
beschreven wat het daltononderwijs op de Esdoorn inhoudt. Helaas werkt de website van 
de school niet goed. Er is besloten om eind juni 2017 over te stappen naar het 
oudercommunicatiemiddel SchOuderCom. Deze wordt sinds kort gebruikt. Het streven van 
de school is om in de loop van dit schooljaar documenten hierop te plaatsen zodat voor 
ouders duidelijker wordt hoe er zowel school- als groepsgericht wordt gewerkt op de 
Esdoorn. De leerlingenraad is een parel van de school. Zij hebben vorig schooljaar onder 
begeleiding van juf Sandra Klemens een boekenmarkt georganiseerd. Iedere maand is er 

aanbeveling 2.  

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

aanbeveling 3.  

evaluatie school 
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een vergadering en worden de lopende zaken binnen de school besproken met de 
leerlingen. Ook geven de leerlingen zaken aan die zij belangrijk vinden.  
 

 
 
 
 

We hebben de algemene visie van dalton teruggezien in de schoolgids, op de website en 
in de nieuwsbrieven. Goed om middels de nieuwsbrief hier elke maand aandacht aan te 
besteden. Voor nu is het heel belangrijk om  dit naar de eigen situatie te vertalen. Het 
dalton moet geïntegreerd worden in eigen kaders, passend bij de school  het team, de 
doelgroep en de omgeving.  

 
  

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

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

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

1.4 De leerling draagt zorg voor zijn leeromgeving. 
 

 
 
 

Alle leerlingen werken aan een taak. In de groepen 1 en 2 gebeurt dit n.a.v. thema’s. In de 
groepen 3 en 4 hebben de kinderen een dagtaak. Vanaf groep 5 werken de leerlingen met 
een weektaak. De leerling plant zijn taken in en kleurt deze af op de taak wanneer deze af 
zijn. In de taakbrief wordt gedifferentieerd zodat er tegemoet gekomen wordt aan de 
verschillen tussen leerlingen.  
Samen met de leerkracht draagt de leerling zorg voor de leeromgeving. Aan het eind van 
de week evalueert en reflecteert de leerkracht met de leerling. De taak gaat op vrijdag 
(donderdag in groep 1-2) mee naar huis. Op deze manier kunnen ouders ook de 
voortgang monitoren.  
In het huidige (tijdelijke) gebouw is er zeer beperkt ruimte in de keuze van ruimte waar het 
werk gedaan wordt. In de verbouwde school zal hier straks veel meer keuze in zijn. 

 
 
 
 

We hebben verschillende taken en manieren van aanpak gezien over hoe er met de taak 
omgegaan wordt. Ook hebben we verschillende manieren gezien waarin kinderen inzicht 
krijgen in de instructiemomenten, het dagritme of het weekritme. Wat opvalt is dat kinderen 
niet genoeg inzicht krijgen in het aanbod van instructies, en de mogelijkheden om keuzes 
te kunnen maken over het al dan niet meedoen aan deze instructies. Ook weten leerlingen 
niet altijd wanneer het taaktijd is, hoe lang dit duurt en wat er dan allemaal mogelijk is. In 
groep 7/8 hebben we een aanzet gezien van een planbord wat een mooie basis kan 
vormen om dit verder uit te werken. Het is goed om in de voorgaande groepen hiervoor 
een doorgaande lijn te ontwikkelen. 
 
Belangrijke vragen hierbij zijn: Wat is de schoolgedachte hierachter? Waar is de 
doorgaande lijn?  
 
Het is ons niet duidelijke geworden hoe de leerkracht samen met de leerling zorg draagt 
voor de leeromgeving?  Hoe de leerling verantwoordelijkheid neemt voor de verwerking 
van zijn taak en hierbij actief betrokken is.  
 
Grote vraag is; hoe eigenaarschap, de vrijheid in gebondenheid, het vertrouwen geven 
aan de leerlingen wordt bevorderd.  

 
 
 
 
 

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

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op leerlingniveau 

chrijving 1. 1. 
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1.5 De leraar kan loslaten en schenkt vertrouwen aan zijn leerlingen. Hij biedt hiervoor 
een kader waarbinnen de leerlingen hun eigen leerproces kunnen vormgeven.  

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

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

 

 
 
 
 

Sinds eind vorig schooljaar is de school bezig met een cursus EDI. Dit om de leerlingen 
meer te activeren tijdens de instructie. Na de begeleide inoefening en verlengde instructie 
gaan de leerlingen aan het werk. De leerkracht loopt dan vaste rondes. De leerkracht 
houdt rekening met verschillen tussen de leerlingen. De ene leerling heeft meer sturing 
nodig dan de andere leerling. We proberen de kinderen verantwoordelijkheid te geven 
door afspraken te maken. Daarna is het belangrijk om de kinderen dit vertrouwen te 
geven.  
Door vaste looprondes te maken ziet de leerkracht dagelijks alle kinderen en is er daarbij 
ruimte om te helpen, aan te moedigen, te complimenteren of bij te sturen. De methoden 
zijn zo ingericht dat de leerstof op niveau aangeboden kan worden.  

 
 
 
 

We hebben gezien dat de cursus EDI jullie inspiratie heeft gegeven om bepaalde zaken 
anders aan te pakken, mooi! Uitdaging is  ook om EDI een goede plek te geven binnen de 
daltonstructuur. 
 
Wat dalton betreft is het kader per leerjaar, waarbinnen de leerlingen hun eigen leerproces 
kunnen vormgeven, te onduidelijk. Dit wordt per leerjaar te verschillend vormgegeven om 
te kunnen spreken van een doorgaande lijn.  
 
Doordat de activiteiten veelal leerkrachtgestuurd zijn krijgen leerlingen niet de kans om 
hun eigen leerproces vorm te geven. Door leerlingen meer inzicht te geven in de tijd en 
mogelijkheden tot het maken van keuzes en zo een voorspelbare leeromgeving te bieden 
worden leerlingen zelfstandiger.  
 
We zien dat leerkrachten rekening houden met verschillen tussen leerlingen waarbij het 
loslaten en vertrouwen schenken aan leerlingen de grootste uitdaging is. Het duidelijke 
kader voor de leerlingen en een duidelijk overzicht van wat leerlingen wel/niet beheersen 
kan helpen om hier stappen in te maken. 

 
 

1.8 Op de school heerst een cultuur van vertrouwen.  

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

1.10 Leraren en overige medewerkers komen de afspraken na. 

1.11 De brede algemene vorming van leerlingen is richtinggevend.  

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

 

 

Indicatoren op leraarniveau 

chrijving 1. 1. 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

Indicatoren op schoolniveau 

chrijving 1. 1. 
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Op de Esdoorn is een positief pedagogisch klimaat. Dit is iets waar we op de Esdoorn erg 
trots op zijn! Er wordt veel samengewerkt, vooral bij schoolactiviteiten. Hier geven we de 
kinderen van de bovenbouw ‘de verantwoordelijkheid’ over de kinderen van de 
onderbouw. 

 
 
 

De Esdoorn mag met recht trots zijn op het pedagogisch klimaat in de school! 
 
Op schoolniveau de structuur en de afspraken borgen gaat helpen om een duidelijk kader 
te scheppen en geeft handvatten om vertrouwen en ruimte te geven aan kinderen.  
Waarbij de leerkracht hoge verwachtingen mag hebben betreffende de mogelijkheden van 
kinderen. 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

2.4 De leerling kan omgaan met uitgestelde aandacht. 

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

 
 
 

Kinderen leren vanaf groep 1 om om te gaan met uitgestelde aandacht en o.a. het 
vraagteken. We hebben schoolbreed eenzelfde systeem om aan te geven wanneer de 
kinderen de leerkracht kunnen benaderen met een hulpvraag en ook hoe ze dit moeten 
doen. De kinderen leren in een vroeg stadium hun werk zelf na te kijken alvorens ze dit bij 
de leerkracht inleveren.  
De leerkracht geeft het vertrouwen om zelf te plannen, materialen zelf te kiezen en te 
pakken, aan de hand van duidelijke afspraken.  

 
 
 

We hebben te weinig gezien dat leerlingen zelf initiatieven kunnen ontplooien om eigen 
leerdoelen te kunnen bereiken.  
 
Leerlingen kunnen goed omgaan met uitgestelde aandacht en het uitzetten van een 
hulpvraag.  
 
Uit alle gesprekken en bevinding blijkt dat zowel kinderen als leerkrachten tevreden zijn 
met de tot stand komen van het vraagteken dat is ingevoerd. Dit staat dus symbool voor 
een ontwikkeling op de Esdoorn die goed werkt.  

 
 
 

evaluatie school 

bevindingen visitatieteam 

2. Zelfstandigheid  
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2.6 De leraar creëert de randvoorwaarden (taakgerichte werksfeer, organisatie, 
opdrachten/taken, materialen) die de leerlingen in staat stellen zelfstandig te 
kunnen werken, zodat zij in hun eigen tempo en op hun eigen wijze kunnen leren.  

2.7 De leraar stimuleert leerlingen initiatieven te nemen en te tonen. 

2.8 De leraar biedt ruim tijd aan leerlingen om zelfstandig te kunnen werken. 

2.9 De leraar creëert voor de leerlingen de ruimte om hun talenten te laten zien en te 
ontwikkelen. 

 

 
 
 
 

We werken met dagritmekaarten op het bord zodat kinderen zien wat er die dag op het 
programma staat. De inrichting van de klas is ordelijk en overzichtelijk; de kinderen kunnen 
goed bij de benodigde materialen. 
Op de Esdoorn stimuleren we eigen initiatieven van kinderen op verschillende manieren. 
Bijvoorbeeld bij de keuze van onderwerpen voor spreekbeurten en werkstukken, bij het 
aanbod van de podiumdagen, maar ook bij creatieve vakken en gym. Ook wordt het 
keuzewerk samen met de leerlingen bepaald. 

 
 
 
 

De school en de klas zijn netjes, verzorgd en zorgvuldig ingericht. Het oogt mooi en goed 
gestructureerd. Kinderen kunnen goed bij diverse materialen.  
 
We hebben verschillende dagritmes en dagritmekaarten gezien en ook allerlei andere 
verschillende hulpmiddelen om zelfstandigheid te bevorderen (klok, stoplicht, stemniveau’s 
etc)  
 
Belangrijk is echter dat de Esdoorn gaat bepalen wat voor zelfstandigheid ze willen 
bevorderen. En ook hoe en waarom ze welke middelen doelmatig en effectief inzetten. Zo 
kan hier ook meer eenduidigheid en doorgaande lijn ontstaan. Pas daarna zal er ruimte 
ontstaan voor leerlingen om initiatieven te tonen, talenten te ontwikkelen en echt elfstandig 
te kunnen werken. 

 
 
 

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

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

 

 
 
 

Ieder jaar is er teamscholing. Dit jaar bijvoorbeeld het vervolg van de EDI-cursus. Er is een 
scholingsplan binnen het taakbeleid. Iedere leerkracht kan zelf aangeven waar hij of zij 
zich in wil scholen en de schoolleider gaat hierover in gesprek.  
Volgend schooljaar willen we gerichte daltonscholing volgen om nieuwe inspiratie en 
ideeën op te doen.  
 

Indicatoren op leraarniveau 
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Heel goed dat jullie daltonscholing (als team) willen volgen om nieuwe inspiratie en ideeën 
op te doen! Ook om daltonontwikkeling te bevorderen en een professionaliseringsslag te 
maken naar een lerende organisatie is professionele hulp aan te bevelen.  
 
Als je weet wat je wilt is het goed om rond te kijken naar de mogelijkheden en zo bewuste 
keuzes te kunnen maken. 
 
Ook het aanstellen van een daltoncoördinator en het maken van werkgroepen bevordert 
talentontwikkeling en het nemen van initiatieven.  

 
 
 
 
 
 

3.1 De leerling benut de gegeven tijd en gelegenheid om te oefenen en zich te 
bekwamen in samenwerkingsvaardigheden. 

3.2 De leerling werkt op respectvolle wijze samen met leraar en medeleerlingen. 
 

 
 
 

Regelmatig werken de leerlingen met een maatje of in groepjes. De samenstelling van de 
tafelgroepjes wisselt ook regelmatig. Dit t.b.v. samenwerking en de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. De leerlingen krijgen tijd en ruimte om samen te werken, waarbij er sprake is 
van wederzijds respect en een goede werksfeer. 
Binnen de school wordt er vaak gezocht naar mogelijkheden om groepsdoorbrekend 
samen te werken, vooral bij de schoolactiviteiten. Bijvoorbeeld door spelen op het plein, 
Koningsspelen, etc. De oudste groepen ondersteunen de jongste groepen. 

 
 
 

Dat hebben we ook zo ervaren! In de toekomst zou het goed zijn om te kijken hoe 
samenwerkend leren ingezet kan worden als effectieve vorm van leren.  

 
 
 

3.3 De leraar werkt op respectvolle wijze samen met collega’s en leerlingen. 

3.4 De leraar geeft  samen met collega’s vorm aan de taak of leertaken, zoals deze in 
de school zijn afgesproken.  

3.5 De leraar kan verschillende vormen en niveaus van samenwerken toepassen. 

3.6 De leraar schept een pedagogisch veilig klimaat voor samenwerking met de 
leerlingen en tussen de leerlingen onderling. 

 

 
 
 

Er is sprake van een goed pedagogisch klimaat en rust op de Esdoorn. Een 
randvoorwaarde voor het veilig pedagogisch klimaat is communicatie.  
Leerlingen worden op een positieve manier aangesproken, waarbij respect voorop staat. 
We zijn een klein team, waarbinnen iedereen bereid is elkaar te helpen. Afspraken worden 

bevindingen visitatieteam 

3. Samenwerking  
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vastgelegd in het daltonhandboek en komen regelmatig aan de orde binnen 
teamvergaderingen.  
We vinden het welbevinden van onze leerlingen erg belangrijk. Problemen op sociaal of 
cognitief vlak worden meteen opgepakt.  

 
 
 

Ook dit hebben we zo ervaren. We denken dat ook in het nieuwe schoolgebouw dit één 
van de sterke punten gaat worden van de Esdoorn. Kans om je op te profileren!  We 
denken dat in het kader van samenwerken op leerkrachtniveau het goed is dat er een 
werkgroep dalton is gemaakt. Het met elkaar werken aan daltonontwikkeling, nieuwsgierig 
zijn en elkaar kritisch bevragen zorgt ook hier voor goede samenwerking en een betere 
doorgaande lijn.  
 
Probeer bij het formuleren van afspraken dit zo positief mogelijk te verwoorden. 
Bijvoorbeeld door het woordje “niet” weg te laten en juist te omschrijven wat je verwacht.  
 
Dit biedt ook mogelijkheden om meer te denken in kansen en uitdagingen i.p.v. in 
problemen.  

 
 
 

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

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

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

 
 
 

We zijn een kleine school en een klein team van wie een deel al jaren met elkaar 
samenwerkt. Ons motto is: ‘Samen beter’; we moeten het samen doen, met leerlingen, 
ouders en collega’s! Dit alles gebeurt op basis van een goed sociaal klimaat.  
De leerlingen raad is het democratisch orgaan binnen de school. Tevens zijn er een 
actieve OR en MR en veel betrokken ouders.  
De Esdoorn is onderdeel van het dorpsgebeuren van Weerdinge, waarbij er veel wordt 
samengewerkt met allerlei partijen binnen het dorp.  

 
 
 

Ook hier zien we een mooie kans om de Esdoorn te beschouwen als een 
minimaatschappij. Een plaats om burgerschap en persoonlijke ontwikkeling te ontplooien. 
Hoge verwachtingen helpen hierbij! Wat wil je de leerlingen van de Esdoorn meegeven?  
Deze veilige leeromgeving is ook een mooie profileringskans! We kunnen het motto  
“Samen beter” volledig onderstrepen! Wij zien hier ook kansen voor een sociaal 
programma aanbod zoals bijvoorbeeld de Vreedzame school. Ook het oudere kind dat het 
jongere kind helpt zien wij op jullie school als iets waar je mee kan stralen.  
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4.1 De leerling maakt een planning voor zijn taakwerk.  

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

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

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

 
 
 

Leerlingen plannen hun taak vanaf januari groep 1. Hier zit vanaf de onderbouw een 
opbouw in, ook wat sturing van de leerkracht betreft. De leerkracht stuurt en begeleidt, 
maar laat geleidelijk aan meer los. We leren leerlingen ook hun weektaak te evalueren en 
te reflecteren op hun werk en inzet. 
Leerlingen kijken hun werk waar mogelijk zelf na. Ook hier vindt reflectie en evaluatie 
plaats, waarbij de leerkracht en de leerling samen kijken naar wat goed ging en naar wat 
verbetering behoeft.  
De leerkracht corrigeert en stimuleert en geeft zoveel mogelijk positieve feedback. 
Waar een leerling een probleem ondervindt, stimuleert de leerkracht de leerling om eerst 
zelf naar een oplossing te zoeken. Lukt dit niet, dan ondersteunt de leerkracht. 

 
 
 

We denken dat bij het plannen kinderen bijvoorbeeld vanaf al vanaf groep 1 geholpen 
kunnen worden door andere (eventueel oudere) kinderen. Door deze leerlingen een 
maatje uit groep 2 te geven hoeven ze niet allemaal tot januari te wachten met plannen 
maar kunnen ze hier hun eigen ontwikkeling in volgen en te leren door ervaring. Ook hier 
speelt het hebben van hoge verwachtingen van leerlingen een rol.  
 
Het stellen van vragen bij het plannen zorgt voor het leermoment. Plannen is een middel 
om zelfstandigheid en vrijheid te bevorderen en geen doel op zich.  
Door plannen en reflectie met elkaar te verbinden is er een PDCA cirkel en heeft het 
plannen en het overzien van deze planning ook een leereffect.  

 
 
 
 

4.5 De leraar zet verschillende reflectiemethoden in. 

4.6 De leraar laat leerlingen reflecteren op de samenwerking. 

4.7 De leraar laat leerlingen feedback geven op zijn eigen functioneren. 

4.8 De leraar is in staat om kritisch naar zijn werk te kijken en gebruikt evaluatie, 
reflectie en feedback van anderen om zich verder te ontwikkelen.  

 

 
 
 

Op de weektaak wordt er vanaf groep 1 gereflecteerd. Daarnaast geeft de leerkracht 
continu feedback tijdens de looprondes. De leerlingen kunnen op hun taakblad aangeven 
wat ze van hun werk vonden en waar ze aan willen werken. Ook de leerkracht geeft dit 
aan op het taakblad. De leerkrachten staan open voor feedback van anderen. Er komen 
verschillende externe professionals in de groep om te observeren en tips en tops te 
bespreken. 
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4.9 De school stelt leraren en overige medewerkers in de gelegenheid van en met 
elkaar te leren. 

4.10 De school hanteert een doorgaande lijn m.b.t. reflectie op leerlingniveau. 
 

 
 
 
 

Op de weektaken wordt iedere week door de leerling en de leerkracht gereflecteerd. Eerst 
met behulp van pictogrammen en later ook met geschreven tekst. Doordat de Esdoorn een 
klein team heeft wordt er ook veel overlegd en besproken tijdens de pauze en pleinwacht. 
Het leren van elkaar kan effectiever. Lessen bij elkaar bekijken en bespreken van 
competenties zijn zaken die nog besproken worden binnen het team en waar actie op 
genomen kan worden. 

 
 
 

Wij denken dat er mooi kansen liggen bij collegiale consultatie op schoolniveau- cluster- 
bestuurs- en daltonregioniveau. De daltoncoördinator kan bijvoorbeeld ook vragen om 
mee te lopen tijdens visitaties en zo inspiratie en kennis op te doen.  
 
Ook bestaat er een mogelijkheid om te participeren in leernetwerken.  
 
Wel  willen we benadrukken dat het ook hier heel belangrijk is om van tevoren te weten 
wat je wilt halen en/of brengen. Dit om niet in de veelheid der dingen te verzeilen maar 
juist bewust en gericht te handelen en kijken. 
 
Dit zijn mooie mogelijkheden om als kleine school toch breed te kunnen kijken . 

 
 
 
 
 
 

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

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

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

 

 
 
 

Op de taakbrief wordt gewerkt met dagkleuren voor planning en afronding van het werk. 
Sinds dit schooljaar worden de leerdoelen concreet geformuleerd op het taakblad, zodat 
het duidelijk is voor de leerling waar aan gewerkt wordt. De leerlingen worden 
gestimuleerd om efficiënt te werken en actief met het te maken en te leren werk bezig te 
zijn. 
Indien een leerling afwijkt van de te verwachten ontwikkelingslijn, wordt hier meteen actie 
op ondernomen. 

Ook hier geldt dat het goed is om in de toekomst te kijken met welke middelen en 
werkvormen je precies wat wilt bevorderen.  
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Als de kernwaarden vrijheid, zelfstandigheid en reflectie goed zijn neergezet zal dit als 
vanzelf leiden tot effectiviteit en doelmatigheid.  
 
In de toekomst zal ook kunnen worden gekeken hoe leerlingen meer doelgericht kunnen 
werken door bijvoorbeeld te werken met het van tevoren aanbieden van les- en 
instructiedoelen. Bijvoorbeeld door deze op de taak te plaatsen of zichtbaar op te hangen 
in de klas, Kinderen krijgen dan inzicht in het leerproces en kunnen daar weer juiste 
keuzes op baseren.  

 
 
 
 

5.4 De leraar behaalt zijn leerdoelen. 

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

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

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

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

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

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

 
 
 

De leerkrachten werken met een weekplanning waarin ook de zorg voor de leerlingen kort 
beschreven staat. De intern begeleider heeft regelmatig groepsbesprekingen en 
leerlingbesprekingen met de leerkrachten. Ook zijn er evaluatiemomenten gepland rondom 
de DrieDee-monitor. De intern begeleider bespreekt met de leerkrachten de doelen en 
opbrengsten en de leerkracht maakt groepsanalyses. Zo heeft de leerkracht een helder 
beeld van de verwachtingen rondom de leerlingen en kan hij of zij de leerling uitdagen om 
het beste uit zichzelf te halen. Daar waar nodig wordt de taak aangepast, zodat het beter 
aansluit bij de ontwikkeling van het individuele kind. 
De leerlingen bepalen zelf de keuzetaak die aansluit bij hun interesse en werktempo. 

 
 
 

Door vanuit kennis en expertise samen te analyseren zal er doelmatig en effectief gewerkt 
worden. De basis hiervan ziet er goed uit. Ook hier kunnen kinderen betrokken worden bij 
wat ze nodig hebben en hoe ze het beste uit zichzelf kunnen halen. Daardoor ontstaat 
eigenaarschap en weten kinderen beter te kiezen wat bij hen past.  

 
 
 

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

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

5.13 De school biedt leerlingen ondersteuning en/of passende zorg als zij de 
leerdoelen niet halen.  
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We evalueren regelmatig de opbrengsten van de kinderen en de groepen (zie ook 
leerkrachtniveau).  
Er is een doorgaande lijn wat betreft hoe om te gaan met tijd, ruimte en middelen binnen 
alle groepen. Hier worden ook handelingswijzers voor gebruikt. Binnen de 
noodvoorziening zijn de mogelijkheden beperkt. We zien dan ook uit naar het nieuwe 
gebouw, waarin in het ontwerp van de school rekening is gehouden met het goed kunnen 
vorm geven aan het daltononderwijs. 
In november 2017 starten we met een andere invulling van het portfolio, waar leerlingen 
meer de keuze krijgen wat zij graag in de portfolio willen opnemen.  
De portfolio was een verzameling van toetsuitslagen, waarbij ouders onvoldoende zicht 
hadden om de voortgang van de kinderen op school. Nu komen er per jaar drie vaste 
opdrachten in de portfolio en de werkjes die de kinderen erin willen hebben. Het is ook de 
bedoeling dat er vervolgens kindgesprekken plaats vinden over het portfolio. Zo wordt het 
portfolio meer iets van het kind en minder van de leerkracht. We proberen een doorgaande 
lijn te laten zien in het portfolio waar een leerling na (gemiddeld) 8 jaar met behulp van het 
portfolio kan terugkijken op ‘mijn tijd op de Esdoorn.’  

 
 
 

Wij denken dat het heel goed is om de daltondoelen voor de komende periode te 
prioriteren, deze heel SMART te formuleren en te noteren in een dalton ontwikkelplan met 
piketpaaltjes op gezette tijden.  
 
Zie aanbevelingen.   
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6.1 De school werkt planmatig aan de daltonontwikkeling en beschrijft dit in een 
daltonbeleidsplan. 

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

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

6.4 De school heeft daltonscholing in het scholingsplan opgenomen. 

6.5 De school benut de daltonmogelijkheden van het gebouw.  

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

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

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

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

6.10 Het schoolbestuur ondersteunt de school in haar daltonontwikkeling. 
 

 
 
 

In het verleden is het daltonbeleidsplan te weinig in het schooljaar besproken en verder 
ontwikkeld. De nieuwe locatieleider probeert het daltononderwijs nieuwe leven in te blazen 
door het vormen van werkgroepjes. Dit schooljaar wil de school meer betrokken zijn bij de 
dalton-regio activiteiten en zijn er al concrete plannen om een bezoek te brengen aan een 
andere daltonschool. Door de tijdelijke noodhuisvesting zijn er weinig mogelijkheden voor 
een juiste uitvoering van de praktische daltonmogelijkheden. We gaan ons richten op 
nieuwe daltonmogelijkheden en willen inspiratie opdoen op de andere daltonscholen 
binnen ons bestuur. 
In maart 2018 wordt de nieuwe school geopend. In het ontwerp van de school is uitvoering 
rekening gehouden met het daltonconcept. De school krijgt meerdere leerpleinen waar 
leerlingen zelfstandig of in kleine groepjes kunnen werken aan hun taak. De school is zich 
bewust dat de daltonidentiteit meer uitgedragen zal moeten worden. In het schooljaar 
2018-2019 is het team voornemens om daltonscholing te gaan volgen. De 
daltoncoördinator zal hierin ook een grotere rol moeten gaan spelen. 
De daltonontwikkeling is opgenomen in ons schoolplan en schooljaarplan. In ons 
daltonhandboek is onze manier van werken beschreven. Ook ons daltonbeleidsplan is 
hierin opgenomen.  

 
 
 
 
 
 

Wij denken dat niet het daltonbeleidsplan maar een daltonvisie leidend is voor het 
succesvol uitvoeren van dalton. Door eerst met elkaar de visie helder en uitgewerkt te 
hebben zal daarna het daltonbeleidsplan vorm kunnen krijgen.  
Heel belangrijk bij ontwikkeling is het vaststellen van doelen voor de komende periode die 
te prioriteren en  heel SMART te formuleren en te noteren in een dalton ontwikkelplan met 
piketpaaltjes op gezette tijden.  

 

Borging als voorwaarde 
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We hebben gesproken met Levi, Fabian, Luco en Eugenio. 
 
We hebben kennisgemaakt met een fijne en enthousiaste leerlingenraad. De leerlingen geven aan 
dat ze het op school fijn naar hun zin hebben. Ze zijn door hun klas gekozen  om de raad te 
vertegenwoordigen. Leerlingen benoemen dat een daltonschool gaat over zelfstandigheid, 
verantwoordelijk zijn voor je eigen werk, plannen en kiezen. Als we leerlingen vragen of ze iets 
willen leren op het gebied van eigen belangstelling, wordt duidelijk dat ze zich niet bewust zijn van 
mogelijkheden op dit vlak (keuzewerk ontwikkelvraag etc). De leerlingenraad wil graag het vak 
Engels uitbreiden. 
Als de leerlingenraad iets wil, gaat juf kijken of het kan en dan gaat het misschien door. Ze geven 
een mooi voorbeeld van het zelf organiseren van de voorleeswedstrijd. Ze willen nog een 
spelletjesmarkt organiseren.  

 
 
 
 

Tijdens het informele gesprek tijdens de lunch zijn de volgende onderwerpen aan de orde 
geweest: 
 - de Golden Circle van Sinek ( Why/How/What) 
 - Wat is er nodig om in de daltonkracht te komen. 
 - Het besef dat nu alle “neuzen dezelfde kant op moeten”. 
 - Het kind centrum / nieuwbouw. 
 - Taakbrief/plannen/doelen. 
 - Middelen om tot daltononderwijs te komen. 

 
 
 
 

Voorgesprek met clusterdirecteur dhr. Han Brummer, locatieleider mevr. Sandra Klemens 
en DaCo. Mevr. Wemi Ensing. 
In 20912 is de Esdoorn gevisiteerd en heeft toen een licentie voor 5 jaar verkregen. Men heeft 
toen als eerste de taakbrieven opgepakt. Ook heeft men een aanzet gedaan tot het inrichten van 
een keuzekast/ keuzewerk, maar men geeft duidelijk aan dat er met de toenmalige aanbevelingen 
te weinig is gedaan. De inspiratie is wel aanwezig, maar lange tijd heeft het binnen het team 
ontbroken aan een “aanjager” van het geheel. 
Men ziet dat er meer structuur moet komen binnen de daltonaanpak en dat dit met worden 
vastgelegd in het daltonboek. Team probeert nu meer vanuit het “Why” te denken ï.p.v. alleen 
maar te opereren in het “what”. Wat vinden we belangrijk en wat willen we voor onze kinderen? 
Op dit moment heeft het plannen in de taakbrieven en het reflecteren de prioriteit. De taakbrieven 
zijn nu aangepast. Wat betreft het verzoek van gerichte daltonnascholing; het team wordt op dit 
moment nageschoold in EDI. (Expliciete Directe Instructie}. Spannend is wel hoe dit zich verhoudt 

Uit de gesprekken met leerlingen 

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

 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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 ( mevr. Plas  ll. in groep 3 en dhr. Willems ll. in groep 3 + 6) 
 
De Esdoorn wordt door de ouders ervaren als een intieme, betrokken dorpsschool. We kunnen 
spreken van een veilige schoolomgeving. De school trekt ook leerlingen uit omliggende dorpen. 
Met name wordt de samenwerking tussen leerlingen genoemd. Dit wordt als erg positief ervaren. 
De ouderbetrokkenheid is groot. Er is ook participatie van een groep ouderen die geen kinderen 
hebben op school. (onderhoud moestuin). 
Wat betreft dalton zijn de ouders tevreden. Ze merken dat de leerlingen worden gestimuleerd om 
hun taakbrief af te maken. Ze geven zelfs aan dat de daltonwerkwijze van school ook soms thuis 
wordt overgenomen. Het daltonniveau is volgens de ouders in de loop der jaren wel gegroeid. 
Ouders kiezen voor de Esdoorn vooral omdat het een dorpsschool is. Dat de school een 
daltonschool is speelt minder mee in de keuze. 
De vele personeelswisselingen heeft men niet altijd als prettig ervaren, maar men begrijpt dat 
ziekte onvermijdelijk is en men heeft begrip voor de situatie. Het team wordt door de ouders 
omschreven als ervaren, waarvan een aantal teamleden al een groot aantal jaren werkzaam is op 
de Esdoorn. Dat heeft volgens de ouders voor- en nadelen. 
Een aandachtspunt is de wijze waarop de school omgaat met meer(hoog)begaafdheid. School is 
voornamelijk gericht geweest op de zorgleerlingen aan de onderkant. Men zou graag een 
duidelijke aanpak zien voor de kinderen aan de bovenkant. 
School wordt verder getypeerd als laagdrempelig en het team is goed bereikbaar voor de ouders. 

 
 
 
 

naam bestuurslid: mevr. Y. Boxem, directeur bestuurder onderwijs 

  
Het college van B&W is in wezen het schoolbestuur en mevr. Boxem is vertegenwoordiger 
namens het betsuur voor het openbaar onderwijs. Ook in deze regio is de verwachting dat het 
nieuwe college in 2018 gaat kiezen voor verzelfstandiging (Stichting). Het bestuur heeft 30 
scholen die zijn onderverdeeld in 10 clusters. Elke cluster heeft een clusterdirecteur en elk school 
een locatieleider. Men hanteert een bovenschoolse onderwijsvisie, waarbij oog voor de wereld de 
kerngedachte is. Daarnaast is er sprake van diversiteit in kinderen, leerkrachte, scholen; er valt 
iets te kiezen. Belangrijk is dat een visie gedragen wordt bij team, ouders en leerlingen. 
In 2012 is de Esdoorn gevisiteerd en dat is getoetst door het bestuur. Mevr. Boxem geeft aan dat 
het bestuur het middel van mobiliteit kan en wil inzetten in de gevallen dat een schoolvisie niet 
breed wordt gedragen binnen een team. Daar heeft men middelen en mogelijkheden voor. Ook 
wanneer een school professionele inzet van buitenaf nodig heeft om zaken weer op de rails te 
krijgen. Mobiliteit is een prioriteit voor het bestuur, want men vindt het belangrijk dat er 
eigenaarschap ontstaat op de scholen wat betreft de gedragen visie. Voor de clusters had iedere 
school zijn eigen cultuur. Men is nu echter gestart met professionele leergemeenschappen om zo 
kennis en kunde met elkaar te delen. 
Het werken met clusters wordt als positief ervaren. 

 

tot de daltonprincipes omtrent instructietijd e.d.  Verder is men zeer tevreden over het 
pedagogisch klimaat binnen de school. Er zijn veel manieren van samenwerken, maar niet echt 
groepsdoorbrekend. Voor groep 3/4 wordt binnen de school als een lastige combinatie ervaren, 
wanneer we spreken over het hanteren van de daltonuitgangspunten. De afgelopen jaren is er 
door allerlei omstandigheden ( ziekte, personeelswisselingen) veel blijven liggen. Met de komst 
van de nieuwe directeur worden er weer nieuwe impulsen gegeven. De resultaten/opbrengsten 
zijn de laatste periode verbeterd, o.a. door verbeterde analyses. 

Uit de gesprekken met ouders 

Uit de gesprekken met het bestuur 
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  ontwikkeling 

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

vertrouwen 
x  

2 Zelfstandigheid x  
3 Samenwerking  x 
4 Reflectie  x 
5 Effectiviteit - doelmatigheid x  

* niet van toepassing bij licentieverlening 

 
 
 

 
 

 Advies Criteria 

 Licentie verlenen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde. 

 Over twee jaar versnelde visitatie 
voor licentieverlening 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden 

 
Geen licentie verlenen Na versnelde visitatie licentieverlening twee of meer 

onvoldoende kernwaarden 

 
Licentie voor vijf jaar verlengen 
 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde inclusief 
realisering aanbevelingen vorige visitatie + borging 

x 
Over twee jaar versnelde visitatie  
(bij de vijfjaarlijkse visitatie) 

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

 
Licentie intrekken Na versnelde visitatie twee of meer onvoldoende 

kernwaarden inclusief realisering aanbevelingen vorige 
visitatie + borging 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

beoordeling 
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Aanbeveling Omschrijving 
Nr. 1 Integreer de algemene daltonvisie in een eigen kader. Dit door  in 

gezamenlijkheid de visie persoonlijker en passend te maken bij de school, het 
team, de leerling en de omgeving van de Esdoorn.  

Nr. 2  Geef een uitwerking van de dagelijkse vormgeving van deze visie in het 
daltonontwikkelplan met daarbij een planmatige aanpak met SMART 
omschreven doelen om dit te realiseren (PDCA).  

Nr.3  Vraag voor het realiseren van deze aanbevelingen expertise van buitenaf.  

Nr.  
 

 
 
 

We zijn dinsdag 7 november hartelijk ontvangen op de Esdoorn. We ervoeren meteen een fijne 
pedagogische sfeer. Ondanks dat de school op dit moment is gehuisvest in een noodgebouw 
weet het team daar toch een mooi verzorgd, prettig, gezellig en fijne werkomgeving van te 
maken. We hebben de nieuwbouwplannen van de school gezien met daarin ruimte voor de 
uitwerking van de, mooi! Ook hebben we goede en constructieve gesprekken gevoerd met zowel 
leerlingen, ouders, bestuur en het team zelf.  In de toegezonden stukken had het team in haar 
zelfevaluatie al aangegeven heel graag weer gevisiteerd te willen worden over twee jaar. Van 
tevoren heeft de visitatievoorzitter hier met de directeur contact over gehad. Gezamenlijk is 
besloten het besluit om over twee jaar weer te worden gevisiteerd, van tevoren duidelijk met alle 
betrokken ten aanzien van de visitatie te bespreken. Zo kon tijdens de visitatiedag gericht worden 
gekeken naar de kansen en uitdagingen van de school om over twee jaar een succesvolle 
visitatie te kunnen boeken. Wij vinden dat een heel krachtige opstelling van de school en het 
getuigt ook van een goed reflectief vermogen van de school zelf. Wij wensen de school toe dat zij 
deze positief kritische zelfreflectie vasthoudt en zien mooie kansen voor de school om weer 
helemaal in haar daltonkracht te komen. We hebben aanbevelingen geschreven om eerst weer 
goed aan het fundament te werken en ook genoeg ruimte te ervaren de uitwerking hiervan in de 
tijd te kunnen realiseren.  
 
Door de algemene daltonvisie in een eigen kader te integreren kan de visie leidend zijn voor de 
werkwijze in de school en kunnen leerkrachten onderzoeken en aangeven wat zij als leerkracht 
nodig hebben om zich hier aan te kunnen conformeren. Door een uitwerking van de dagelijkse 
vormgeving van deze visie in het daltonontwikkelplan SMART te formuleren met daarbij een 
planmatige aanpak om dit te realiseren (PDCA) kan de school opnieuw regie pakken en krijgen. 
De ontwikkelpunten die uit deze visie en dit plan voortvloeien hoeven dan bij de hervisitatie niet 
allemaal te zijn gerealiseerd maar zijn dan zal wel inzichtelijk en in doorgaande lijn van dalton op 
de Esdoorn gepresenteerd. De expertise van buitenaf zien wij als een belangrijke manier om een 
goede samenwerking in het team mogelijk te houden en om als kleine school een ruime blik te 
houden. 
 
Het herijken van de visie, het nieuwe gebouw en het zelfbewust kiezen voor deze stappen zien 
wij als een mooie start in aanloop naar de hervisitatie! Wij wensen de Esdoorn dan ook veel 
plezier en succes met haar ontwikkelingen, speciaal ook op daltongebied en met het nieuwe 
schoolgebouw!  

 
 
 
 
 

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

 

slotopmerkingen 
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naam handtekening datum 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De school had voorafgaand aan de visitatie zelf aangegeven een versnelde hervisitatie 
over twee jaar te willen omdat naar ons eigen oordeel er sprake was van een te geringe 
daltonontwikkeling. Dit heeft geleid tot een andere insteek van de visitatiedag waarbij er 
gericht gekeken kon worden naar kansen en uitdagingen.  
 
De school heeft de visitatie als positief ervaren en onderschrijft de bevindingen van de 
visitatoren. Gedurende de dag was er veel tijd voor uitwisseling en het elkaar kritisch 
bevragen.  
 
Het team is tot inzicht gekomen dat de visie opnieuw vorm gegeven zal moeten worden. 
Er is teveel ingezet op middelen om een doel te bereiken waardoor het oorspronkelijke 
doel  niet altijd meer duidelijk is. Het visitatieteam adviseert om  eerst in te zetten op de 
kernwaarden vrijheid, zelfstandigheid en reflectie. Volgens het visitatieteam leidt dit als 
vanzelf tot effectiviteit en doelmatigheid. De grootste uitdaging ligt in het loslaten en 
vertrouwen geven aan de leerlingen. Hiervoor moeten we op schoolniveau een duidelijk 
kader scheppen waarbij de structuur en afspraken worden geborgd.  
   
Hierbij willen we graag gebruik maken van externe expertise van bijvoorbeeld Saxion 
Deventer of Stenden Hogeschool (Assen). 
 
De school is trots op het pedagogisch klimaat en de fijne pedagogische sfeer. Deze zijn 
ook door de daltonvisitatoren als parels aangemerkt. Er wordt op school veel aandacht 
besteed aan het samen werken. Vooral tijdens groepsdoorbrekende schoolactiviteiten is 
dit goed zichtbaar.  
  
De school zal binnenkort gehuisvest worden in een volledig gerenoveerd gebouw, waarbij 
nauw samengewerkt zal worden met de voorschool en kinderopvangorganisatie.  
Ook voor deze samenwerking is het van belang om de visie te herijken zodat er sprake is 
van mooie doorgaande lijnen.  
 

 
 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 

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

“slotopmerkingen” genoemd in het visitatieverslag. 
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aanbeveling 1. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Integreer de algemene daltonvisie in een eigen kader. Dit door  in 
gezamenlijkheid de visie persoonlijker en passend te maken bij de 
school, het team, de leerling en de omgeving van de Esdoorn. 

actie Clusterdirecteur, locatieleider, daltoncoördinator en team 

uitvoerenden team Esdoorn 

tijdvak 2e helft schooljaar 2017-2018 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Keuze maken v.w.b. externe ondersteuning, bijvoorbeeld 
Saxion. 

toelichting Doel: Komen tot herbezinning in uitgewerkte visie van de 
Esdoorn. Komen tot strategische doelen t.a.v. het 
daltononderwijs. 

 
 

aanbeveling 2. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Geef een uitwerking van de dagelijkse vormgeving van deze visie 
in het daltonontwikkelplan met daarbij een planmatige aanpak met 
SMART omschreven doelen om dit te realiseren (PDCA). 

actie Clusterdirecteur, locatieleider, daltoncoördinator en team 

uitvoerenden team Esdoorn 

tijdvak Schooljaar 2018-2019 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Zie aanbeveling 1 

toelichting Doel: n.a.v. herbezinning komen tot een  concrete uitwerking 
van de daltonvisie voor de Esdoorn (zie aanbeveling 1). Deze 
wordt SMART geformuleerd in een daltonontwikkelplan.  

 
 

aanbeveling 3. 
(letterlijk overnemen uit 
visitatieverslag) 

Vraag voor het realiseren van deze aanbevelingen expertise van 
buitenaf.  

actie clusterdirecteur en locatieleider 

uitvoerenden Team Esdoorn 

tijdvak Schooljaar 2017-2019 

scholing/ externe 
ondersteuning 

Externe ondersteuning van buitenaf.  
Ook expertise binnen OOE wordt benut. 

toelichting  
 

 
 
 
 
 

naam functie handtekening datum 

 
 

directeur   

 
 

visitatievoorzitter    

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

 

 

Ondertekening school en 

visitatievoorzitter voor gezien 


