
 Daltonhandboek 



 Voorwoord 

 Voor u ligt het daltonhandboek van OBS Aldoende. Onze school is een van de scholen van de Stichting 

 Samen tussen Amstel en IJ.  De scholen binnen ons bestuur werken aan goed en eigentijds onderwijs. In 

 dit verslag kunt u lezen op welke wijze onze basisschool de daltonprincipes geïntegreerd heeft in haar 

 onderwijs. 

 OBS Aldoende is sinds 2008 gestart met het aanbieden van daltononderwijs en in 2010 daarvoor 

 officieel gecertificeerd. De daltonvisitatie die in maart 2023 zal plaatsvinden heeft de school opnieuw 

 uitgedaagd tot zelfreflectie. Met enige trots vermelden wij u dat de  voorbereidingen op de visitatie, die 

 wij met ons voltallig team hebben getroffen, geheel volgens daltonprincipes verlopen is: 

 ●  Aan dit verslag is samengewerkt; 

 ●  Er is in teamverband geëvalueerd en gereflecteerd op de uitwerking van de dalton kernwaarden 

 bij ons in school; 

 ●  Het gehele team heeft verantwoordelijkheid genomen; 

 ●  Onze leerlingen spelen dagelijks een grote rol in het uitdragen van dalton; door hen wordt 

 dagelijks volgens daltonprincipes aan taken gewerkt. 

 In hoofdstuk 1 leest u over onze school, onze visie en hoe dalton daar onderdeel van is. In hoofdstuk 2 

 wordt ingegaan op de dalton-ontwikkelingen, mede naar aanleiding van de daltonvisitatie in 2015. In de 

 hoofdstukken 3 t/m 8 staan de zes kernwaarden centraal en wordt per kernwaarde inzichtelijk gemaakt 

 op welke wijze hier op leerling-, leerkracht- en  schoolniveau aan gewerkt wordt. In hoofdstuk 9 is ons 

 dalton Ontwikkelplan opgenomen. Door de daltonvisitatie commissie zijn wij gevraagd aan te geven 

 waar wij als school in het  bijzonder trots op zijn. Deze ‘  parels  ’ staan in groen aangegeven. In gesprek 

 met de visitatie lichten wij dit graag verder mondeling toe. Wij zien uit naar dit moment op 28 maart 

 2023. 

 Namens ons voltallig team en de kinderen, wensen wij u veel leesplezier. 

 Jolanda Brinkman, Ilana Proeskie en Marieke Janssen 

 Daltoncoördinatoren 

 Aldoende 1  Aldoende 2 

 Tweede Boerhaavestraat 22  Tweede Boerhaavestraat 47 

 1091 AN Amsterdam  1091 AL Amsterdam 

 Tel: 020-6652663  Tel: 020-4685909 

 www.obsaldoende.nl 
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 Over onze school 

 OBS Aldoende is een openbare basisschool met een voorschool, gelegen in stadsdeel 

 Oost-Watergraafsmeer. In totaal zijn er 370 leerlingen, verdeeld over vier kleutergroepen en twee 

 groepen van groep 3 t/m 8. De school bestaat uit twee gebouwen, gelegen op loopafstand van elkaar. De 

 gymzaal van onze school bevindt zich in het gebouw van de HvA, gelegen naast Aldoende 1. 

 Aldoende 1  Aldoende 2 

 In beide gebouwen is een speellokaal aanwezig voor de lessen van dans/drama en andere  activiteiten. 

 In de aula van Aldoende 1 is het ‘jonge-kind-lab’ gecreëerd, in samenwerking met studenten van de HvA. 

 In 2010 is Aldoende gecertificeerd als daltonschool. Alle toenmalige leerkrachten hebben hun certificaat 

 daltonleerkracht gehaald. Tijdens het dalton-plus-traject 2018-2020 van Hans Wolthuis hebben deze 

 leerkrachten zich verder ontwikkeld en de nieuwe leerkrachten hebben hun daltoncertificaat gehaald. 

 Nu is de afspraak dat nieuwe leerkrachten de daltonopleiding in hun eerste of tweede jaar volgen. 

 In schooljaar 2020-2021 nam Michel Zegwaard de directiefunctie over van Els Ramaekers en Lenie 

 Melchers. Er zijn de laatste jaren meerdere nieuwe leerkrachten begonnen bij ons op school. Nieuwe 

 leerkrachten worden begeleid door ervaren leerkrachten van Aldoende en ingewerkt in de werkwijze van 

 Aldoende. Wij vinden het belangrijk dat alle leerkrachten vanuit dezelfde visie werken en dat er een 

 doorgaande lijn is in de school. Daarom hebben we tijdens de studietweedaagse van oktober 2022 onze 

 missie en visie herzien en gereflecteerd op de kernwaarden d.m.v. de gedachtenwolken. 

 Aldoende heeft een gecertificeerde dalton-coördinator, Jolanda Brinkman-Hazel en twee 

 daltoncoördinatoren in opleiding, Ilana Proeskie en Marieke Janssen. Tevens volgen IB en directie nu ook 

 een daltonopleiding. 

 Aldoende is een school waar kinderen zich thuis voelen, waar aandacht en ruimte is voor hun talenten 

 en waar op een ervaringsgerichte manier onderwijs wordt gegeven door een professioneel team. 

 Collega’s, ouders en leerlingen zijn zeer tevreden over onze school. Dit beeld wordt sindsdien door 

 verschillende peilingen bevestigd. Aldoende volgt de voorgeschreven cyclus bij het afnemen van 

 peilingen. De meest actuele afnames zijn indien gewenst beschikbaar (Vensters 

 Oudertevredenheidspeiling 2021-2022, Venster Leerlingtevredenheidspeiling 2021-2022, 

 Personeelstevredenheidspeiling Arbomeester 2022). 
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 Hoofdstuk 1: Waar Aldoende voor staat 

 1.1 Missie en visie 

 Aldoende leert men: ‘Wat gisteren nog moeilijk was, is gemakkelijk vandaag’ 

 Eigenzinnig, uitdagend en divers 

 Eigenzinnig: origineel, zelfverzekerd, keuze voor dalton. 

 Uitdagend: ondernemend, prikkelend, uitnodigend. 

 Divers: een gemengde school, iedereen mag er zijn. 

 Onze missie 

 Aldoende werkt aan kwalitatief en betekenisvol basisonderwijs voor alle kinderen in Amsterdam Oost. 

 Wij zijn een fijne school waar leerlingen graag naar school gaan, met uitdagend onderwijs. Leerlingen 

 gaan graag naar onze school, omdat wij aandacht geven aan iedereen. Om te kunnen presteren moet je 

 goed in je vel zitten. Iedereen krijgt de kans om het beste uit zichzelf te halen, wat je talent ook is. 

 Onze visie 

 Aldoende is een daltonschool. Deze visie is niet alleen terug te vinden in de manier van werken, maar 

 ook in het omgaan met elkaar. De samenstelling van lerarenteams veranderen, methodes worden 

 gemoderniseerd, maar de basis voor ons blijft het daltonconcept. Dat betekent dat verantwoordelijkheid 

 geven en nemen, vertrouwen schenken en vragen, verantwoording afleggen en vragen voor onze hele 

 school uitgangspunt zijn. Vanuit die basis maken wij afspraken, werken wij samen en reflecteren wij op 

 ons handelen. Onderzoeken en fouten maken horen bij elkaar. Essentieel bij ons daltononderwijs is dat 

 het concept niet alleen gericht is op het leren, maar dat de uitgangspunten toepasbaar zijn op ons hele 

 handelen. Wij voeden graag op tot fearless human being. 

 Basisbehoeften 

 Door middel van een planmatige zelfevaluatie, gesprekken met leerlingen, ouders, leerkrachten en 

 collega’s. Ons onderwijs moet voldoen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en 

 autonomie. Het leerkrachtgedrag wordt daarom ook afgestemd op deze behoefte, dit geldt zowel op het 

 pedagogisch, didactisch als het organisatorisch vlak. Naast de cognitieve- is tevens de sociale 

 ontwikkeling een doel. Samen met ouders/verzorgers voeden we onze leerlingen (mede) op tot 

 volwaardige en respectvolle burgers. Het voldoen aan deze basisbehoefte doen wij o.a. conform 

 onderstaande waarden: 

 Betrokkenheid 

 Door middel van een planmatige zelfevaluatie, gesprekken met leerlingen, ouders, leerkrachten, 

 collega's evalueren wij geregeld op verschillende niveaus. Aandacht en zorg voor onze naasten (de 

 kinderen, de ouders, de leerkrachten en de buurt) staan hoog in ons vaandel. Wij vinden het belangrijk 

 dat iedereen in het dagelijks leven goed met elkaar omgaat. Wij willen onze leerlingen opvoeden tot 

 goede deelnemers aan de samenleving. Wij maken werk van de verbondenheid van leerlingen met 

 elkaar en met de leerkrachten om zo te werken aan een wij-cultuur. 
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 Om onze missie te realiseren, werken we actief samen met alle betrokkenen. Allereerst met leerlingen 

 zelf. Kinderen leren beter als ze dat zelf ook willen. Daarom is een uitnodigend en uitdagend 

 schoolklimaat belangrijk en hebben leerkrachten hoge verwachtingen van kinderen. Verder werken we 

 samen met ouders en verzorgers. Zij zijn de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding van leerlingen. 

 Daarom zoeken we actief het gesprek met hen. Tot slot betrekken we ook externe professionals bij ons 

 onderwijs. Dat doen we bijvoorbeeld voor opvang, naschoolse activiteiten en specialisten in leren en 

 opvoeding. 

 De schoolleiding is zich ervan bewust dat goed onderwijs veel vraagt van de leerkrachten en zorgt 

 daarom voor een prettige, betrokken en stimulerende omgeving waarin leerkrachten zich gewaardeerd 

 en gezien voelen. 

 Toekomstgericht 

 Onze school is voortdurend in beweging. Aldoende speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen die we 

 van belang achten voor het geven van goed onderwijs. We gebruiken moderne onderwijsmethoden 

 waarbij ICT een belangrijk hulpmiddel is. Wij maken gebruik van moderne lesmethodes en ontwikkelen 

 ons steeds meer binnen het thematisch onderwijs. 

 Betrouwbaarheid 

 Betrouwbaarheid is de basis van al ons handelen. Bij alles wat we doen binnen de school is het 

 belangrijk om steeds weer te kijken of we doen wat we beloofd hebben. We zijn transparant in wat wij 

 doen en gaan het gesprek aan als we iets niet (zeker) weten. 
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 1.2 Een stukje dalton-geschiedenis 

 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. 

 Helen  Parkhurst (1886-1973) 

 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 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 Aldoende deze ideeën van Parkhurst voor een eigentijdse  en 

 effectieve invulling van ons daltononderwijs. 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. Zo 

 hebben we bij het daltonplus-traject het boek ‘Focus op dalton’ van René Berends en Hans Wolthuis 

 (2014) gebruikt. De daltoncoördinatoren en de mensen die nu de opleiding doen gebruiken naast Focus 

 op dalton ook LEF van Vera Otten-Binnerts, Hilde Marie van Slochteren en René Berends. 
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 1.3 De kernwaarden van het daltononderwijs 

 Kernwaarde 1: Vrijheid en verantwoordelijkheid 

 Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Vrijheid in ons 

 daltononderwijs betekent de gelegenheid krijgen om taakwerk zelf te organiseren. De leerstof en 

 bijbehorende eisen, de tijdslimiet, de werk- en schoolafspraken vormen de grenzen waarbinnen onze 

 leerlingen hun vrijheid leren te gebruiken. Een kind leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn 

 omgeving te dragen. Door kinderen (meer) vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes maken wat 

 bijdraagt aan het ontwikkelen van een actieve leerhouding. Deze actieve leerhouding vloeit over in het 

 mede- eigenaar en regisseur zijn over de eigen ontwikkeling en leefomgeving. 

 Kernwaarde 2: Zelfstandigheid 

 Zelfstandig leren en werken op Aldoende is actief leren en werken. Zelfstandigheid kan alleen 

 ontwikkelen als er voldoende vrijheid en verantwoordelijkheid wordt geboden. Wij bieden die ruimte en 

 sturen bij waar nodig. Een leerling leert zelfstandig te werken aan een taak en om adequaat hulp te 

 zoeken als dat nodig is. De daltontaak geeft hierbij de benodigde structuur en overzicht. 

 Kernwaarde 3: Samenwerking 

 Aldoende is een leefgemeenschap waarin kinderen, ouders, personeel op een natuurlijke en 

 gestructureerde wijze samen leven en werken. Doordat kinderen samen met leerkrachten en andere 

 kinderen 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 verdiept het leren. 

 Onze leerkrachten zetten verschillende (coöperatieve) werkvormen in om dit te oefenen. 

 Kernwaarde 4: Effectiviteit en doelmatigheid 

 Het daltononderwijs op onze school is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. 

 Wij differentiëren in onze instructie en bijhorend aanbod zodat alle leerlingen zoveel als mogelijk 

 onderwijs krijgen op een manier die bij hen past. Ons onderwijs wordt gepland, gestructureerd en is 

 gebaseerd op doelen die voortkomen uit analyse en observatie. Deze doelen worden vertaald naar 

 leerlingtaken. Onze leerlingen krijgen taken, waar zij daadwerkelijk verantwoordelijkheid voor kunnen 

 dragen, die zij succesvol kunnen afronden en in geboden vrijheid kunnen plannen. Dit maakt ons 

 onderwijs krachtig. 

 Kernwaarde 5: Reflectie 

 Reflectie vergroot de zelfstandigheid van het kind. We kijken regelmatig met de leerlingen terug naar de 

 processen en de producten die doorlopen en behaald zijn. Specifiek kijken we ook naar de doelen die 

 een leerling vooraf gesteld heeft. Reflecteren op het eigen handelen is een vaardigheid die wij kinderen 

 leren op zowel de taak als de sociale omgang en interactie met anderen. 

 Kernwaarde 6: Borging van de dalton kernwaarden 

 Door middel van een planmatige zelfevaluatie, gesprekken met leerlingen, ouders, leerkrachten, collega 

 (dalton)scholen, visitatie van de Nederlandse Dalton Vereniging en teamgesprekken, kijken wij met 

 regelmaat terug op onze waarden en bijbehorende afspraken. Deze gesprekken borgen en verankeren 

 onze waarden, geven inzicht en zorgen er voor dat de kwaliteitscultuur op school zichtbaar is door ons 

 dagelijks handelen en denken. 
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 Hoofdstuk 2 Ontwikkelingen 

 2.1 Aanbevelingen 

 Op 21 mei 2015 is het visitatieteam o.l.v. Lou Pinckaers bij Aldoende op bezoek geweest. Zij gaven ons de 

 volgende aanbevelingen: 

 Aanbeveling 1: 

 Zet de doorgaande lijn m.b.t. de evaluatie en reflectie op leerling-niveau door. Jullie zitten op de goede 

 weg maar er valt nog veel meer uit te halen. 

 Aldoende stelt zich zes doelen: 

 1. Een doorgaande lijn in het voor leerlingen zichtbaar maken van lesdoelen. 

 2. Evalueren en reflecteren. 

 3. De leerlingenraad herstarten volgens vastgestelde doelstellingen 

 4. Ik-doelen per kernwaarde 

 5. Het structureel gebruiken van de kijkwijzer daltonafspraken 

 6. Het verder ontwikkelen en structureel gebruiken van de 

 Indicatorenlijst leerkrachtvaardigheden. 
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 2.2 Daltonplannen van de afgelopen 7 jaar in schema 

 2015-2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019  Dalton-plus 

 Lesdoelen zichtbaar 

 - doelen worden per 

 bouw opgesteld 

 (rekenen en spelling) 

 Lesdoelen zichtbaar 

 - worden per bouw 

 opgesteld (taal) 

 - rekenen en spelling 

 toegepast in de groep 

 Lesdoelen zichtbaar 

 - doelen worden 

 gehanteerd in alle 

 groepen 

 Lesdoelen zichtbaar 

 - doelen worden 

 bijgesteld en 

 gehanteerd in alle 

 groepen 

 Evalueren/ Reflecteren 

 - weektaak 

 - lesdoel 

 - daltonvaardigheden 

 Evalueren/ Reflecteren 
 - in gebruik nemen per 
 vakgebied 

 Evalueren/ Reflecteren 
 - doorgaande lijn 

 Evalueren/ Reflecteren 
 - wordt gehanteerd in 
 alle groepen 

 Leerlingenraad 
 - opzetten 
 leerlingenraad 
 onder leiding van 
 directie 

 Leerlingenraad 
 - leerlingenraad 
 functioneert 

 Dalton-doelen per 
 kernwaarde 
 - opstellen door 
 dalton vakgroep 

 Dalton-doelen per 
 kernwaarde 
 - experimenteren in de 
 groep 

 Dalton-doelen per 
 kernwaarde 
 - worden in alle groepen 
 gebruikt 

 Dalton-doelen per 
 kernwaarde 
 - eventueel leerlingen 
 aanwezig bij 
 oudergesprekken 

 Kijkwijzer 
 daltonafspraken 
 - wordt ingevuld door 
 nieuwe leerkrachten en 
 langdurige invallers 

 Kijkwijzer 
 daltonafspraken 
 - wordt (verder) 
 ontwikkeld door de 
 dalton vakgroep 
 - wordt door alle 
 leerkrachten gebruikt, 
 in samenwerking met 
 maatjesgroep 

 Kijkwijzer 
 daltonafspraken 
 - wordt ingevuld door 
 nieuwe leerkrachten en 
 langdurige invallers 

 Kijkwijzer 
 daltonafspraken 
 - wordt door alle 
 leerkrachten gebruikt, 
 in samenwerking met 
 maatjesgroep 

 Indicatorenlijst 
 leerkrachtvaardigheden 
 - persoonlijke doelen 
 worden besproken met 
 maatjesgroep 
 - vervolgstappen: eigen 
 verantwoordelijkheid 
 - wordt ingevuld door 
 nieuwe leerkrachten en 
 langdurige invallers 

 Indicatorenlijst 
 leerkrachtvaardigheden 
 - wordt ingevuld door 
 de leerkrachten 
 - wordt besproken in 
 vergadering 
 - Dalton vakgroep 
 inventariseert 

 Indicatorenlijst 
 leerkrachtvaardigheden 
 - persoonlijke doelen 
 worden besproken met 
 maatjesgroep 
 - vervolgstappen: eigen 
 verantwoordelijkheid 
 - wordt ingevuld door 
 nieuwe leerkrachten en 
 langdurige invallers 

 Indicatorenlijst 
 leerkrachtvaardigheden 
 - wordt ingevuld door 
 de leerkrachten 
 - wordt besproken in 
 vergadering 
 - Dalton vakgroep 
 inventariseert 
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 2019 - 2021 

 In deze periode is er verder gewerkt aan bovenstaande doelen. 

 2021-2022  2022-2023 
 visitatie 

 2023-2024 

 Kernwaarden 
 * Cyclus afspraken: dalton 
 vergadering, gebouw vergadering, 
 flitsbezoek, handboek bijwerken. 

 Kernwaarden 
 * Cyclus afspraken: dalton 
 vergadering, gebouw vergadering, 
 flitsbezoek, handboek bijwerken. 

 Kernwaarden 
 input visitatie 

 Checklist dalton afspraken 
 Wordt gecheckt en nageleefd door 
 alle leerkrachten. 
 *Daco checken de gemaakte 
 afspraken (flitsbezoeken) en passen 
 de kijkwijzer aan gedurende het 
 schooljaar. 

 Checklist dalton afspraken 
 Wordt gecheckt en nageleefd door 
 alle leerkrachten in samenwerking 
 met maatjesgroep. 
 *Daco checken de  gemaakte 
 afspraken (flitsbezoeken) en 
 passen de kijkwijzer aan gedurende 
 het schooljaar. 

 Checklist dalton afspraken 
 Wordt nageleefd door alle 
 leerkrachten in samenwerking met 
 maatjesgroep. 

 Indicatorenlijst (blauw) 
 leerkrachtvaardigheden 

 *  Daco’s passen de indicatorenlijst 
 aan het eind van het schooljaar aan. 

 Indicatorenlijst (blauw) 
 leerkrachtvaardigheden 
 * wordt ingevuld door alle 

 leerkrachten 

 * persoonlijke doelen worden 

 besproken met maatjesgroep 

 * vervolgstappen: eigen 

 verantwoordelijkheid 

 * Nieuwe leerkrachten en 

 langdurige invallers bespreken het 

 met de Daco’s iv.m. begeleiding. 

 Indicatorenlijst (blauw) 
 leerkrachtvaardigheden 
 * wordt ingevuld door alle 

 leerkrachten 

 * wordt besproken in vergadering 

 * Dalton vakgroep inventariseert 

 de nieuwe doelen. 

 professionalisering 
 * Dalton lkr opleiding: Mariëtte v/d 
 Berg 

 professionalisering 
 * Dalton lkr opleiding: Demetrio, 
 Otto en Jelle 
 * Dalton directeur opleiding: 
 Michel 
 * Dalton IB opleiding: Gees en 
 Arjan 
 * Dalton coördinatoren opleiding: 
 Ilana en Marieke 

 professionalisering 
 Iedereen is dalton geschoold. 
 * nieuwe leerkrachten laten zich 
 scholen. 

 Doelen zichtbaar 
 bord en weektaak 

 Doelen zichtbaar 
 * eigenaarschap portfolio. 

 Doelen zichtbaar 
 * eigenaarschap portfolio. 

 portfolio 
 * vooronderzoek en keuze portfolio 
 maken. 

 portfolio 
 * mappen bestellen 
 * portfolio wordt in gebruik 
 genomen. 

 portfolio 
 * portfolio wordt 
 geïmplementeerd en verder 
 uitgewerkt. 
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 Evalueren/Reflecteren 
 weektaak, lesdoel, dalton-doelen 

 * experimenteren lln gesprekken 

 * studiemiddag reflectie Maria 

 Evalueren/Reflecteren 
 weektaak, lesdoel, dalton-doelen, 

 reflectiesterren 

 *  lln gesprekken voeren 

 Evalueren/Reflecteren 
 kindgesprekken voeren 
 (studiedag?) 

 Leerlingenraad 
 * opzetten leerlingenraad onder 

 leiding van Michel 

 Leerlingenraad 
 leerlingenraad starten 

 Leerlingenraad 
 leerlingenraad functioneert 

 Dalton-doelen per kernwaarde 
 worden in alle groepen gebruikt. 

 Dalton-doelen per kernwaarde 
 worden in alle groepen gebruikt. 
 * eventueel leerlingen aanwezig bij 
 oudergesprekken 

 Dalton-doelen per kernwaarde 
 * Daco’s vergelijken dalton-doelen 
 met SLO doelen (leren leren) en 
 passen ze aan. 

 effectiviteit  effectiviteit 
 * Daco’s regelen een presentatie 
 Edi en dalton (verhogen 
 onderwijskwaliteit) 
 * kwaliteitskaarten worden 
 ontwikkeld. 

 effectiviteit 
 * presentatie Edi en dalton eerste 
 studiedag 
 * kwaliteitskaarten worden 
 ontwikkeld. 
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 Hoofdstuk 3 Kernwaarde Zelfstandigheid 

 Zelfstandig werken en leren is belangrijk op Aldoende. Wij doen een beroep op de zelfstandigheid van de 

 leerlingen. We willen de leerlingen zelfstandig, onafhankelijk en verantwoordelijk maken voor hun eigen 

 leerresultaten. De leerkracht heeft de rol van begeleider, met als uitgangspunt ‘leer het mij zelf doen’. De 

 leerkracht houdt in de gaten welke hoeveelheid zelfstandigheid een leerling aan kan en waar hij/zij hulp 

 of ondersteuning van een klasgenoot of de leerkracht nodig heeft. 

 3.1 Leerlingniveau 

 De leerlingen nemen zelf initiatieven om leerdoelen te bereiken door op de weektaak te plannen met 

 dagkleuren. Soms kunnen zij zelf bepalen of zij instructie nodig hebben, al dan niet in overleg met de 

 leerkracht. Onze leerlingen vragen hulp van andere leerlingen en/of de leerkracht en helpen anderen als 

 er om hulp gevraagd wordt. Zij gebruiken daarbij hun blokje. 

 De kinderen kunnen zelfstandig werken, omdat er bij ons duidelijke afspraken, regels en structuren in de 

 groep aanwezig zijn.  Hieronder beschrijven we de middelen  waarmee er bij Aldoende gewerkt wordt ter 

 bevordering van zelfstandigheid. 

 Dagkleuren 

 Elke dag van de week heeft een kleur. Vanaf groep 1/2 staan deze kleuren centraal bij het plannen van de 

 weektaak. De kinderen plannen de weektaak in met behulp van de dagkleuren. Als de opdracht af is, 

 kleuren ze dit af in de dagkleur. 

 kleuren van de dag en dagritmekaarten  weektaak-bord 
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 Dagritme 

 In groep 1/2 wordt gebruik gemaakt van dagritmekaarten, waarop de plaatjes van de activiteiten van de 

 dag staan. Op deze manier weten de kinderen wat er per dag op de planning staat. Het biedt ze 

 structuur en houvast en zorgt ervoor dat ze zelfstandig kunnen functioneren. 

 In groep 3 tot en met 8 staat de dagplanning op het bord. In groep 3 wordt er gebruik gemaakt van een 

 half uur rooster met analoge klokken. Vanaf groep 4 is er een kwartiertjesrooster met digitale tijden. De 

 kinderen kunnen zien op welk tijdstip de instructiemomenten zijn. Bij nieuwe stof doet de hele klas mee 

 met de instructie. Soms bepaalt de leerkracht welke kinderen meedoen met de instructie en soms 

 bepalen de leerlingen zelf of ze aan de instructietafel gaan zitten. 

 Op het bord is ook te zien welke bijzonderheden er in de week zijn; gym, dans/drama of uitstapjes etc. 

 Met behulp van dit overzicht kunnen de leerlingen goed hun weektaak en dag inplannen. 

 half uur-rooster groep 3  kwartiertjesrooster groep 6 

 Uitgestelde aandacht 

 De leerlingen kunnen omgaan met uitgestelde aandacht door middel van de ‘bloemenketting’ in de 

 onderbouw en ‘het grote blok’ en hun eigen kleine blokje in de midden- en bovenbouw. Of er is een 

 duidelijke afspraak; Als de leerkracht aan het werk is bij de instructietafel, mag je niet storen. 

 Met behulp van de bloemenketting of het blok oefenen de kinderen met ‘uitgestelde aandacht’. Indien 

 dit middel door de leerkracht ingezet wordt, mag de leerling de leerkracht niets vragen. Zij moeten 

 proberen om hun ‘probleem’ zelf op te lossen. Dit kan door hun eigen blokje in te zetten. Het groene 

 rondje betekent ‘je mag mij om hulp vragen’. Met het rode rondje geef je aan ‘je mag mij niet storen’ en 

 met het vraagteken geeft de leerling aan ‘ik heb een vraag voor de leerkracht’. Indien dit het geval is, 

 gaan zij door met het werk op hun weektaak. Als de leerkracht klaar is met de instructiegroep, maakt hij 

 een rondje door de klas. De leerkracht kan zien welke leerlingen hulp nodig hebben door het gebruik van 

 de  blokjes op tafel. 

 Stoplicht 

 Elke groep maakt gebruik van het stoplicht op het digibord. Dit stoplicht wordt ingezet om het 

 geluidsniveau in de groep te reguleren. 

 Rood  : stil (niet praten) 

 Oranje  : zachte stem/fluisteren (rekening houden met  elkaar) 

 Groen  : je normale stem 
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 3.2 Leerkrachtniveau 

 Elke leerkracht op Aldoende creëert randvoorwaarden om leerlingen in staat te stellen zelfstandig te 

 kunnen werken, door gebruik te maken van verschillende hulpmiddelen. Daarbij is het van belang dat de 

 klas zo is ingericht, dat alle kinderen materialen zelf kunnen pakken en weer opruimen. In de klas zijn de 

 volgende randvoorwaarden zichtbaar: 

 Weektaak stoplicht, time-timer, blokje/ ketting voor uitgestelde aandacht, koptelefoons, schoolregels, 

 klasafspraken, plekken voor zelfstandig werken, nakijk mogelijkheden in de klas of bij eigen tafel, dag- en 

 weekplanning, handelingswijzers, maatjesbord, doelenbord, instructietafel, keuzewerkkast, inleverkast 

 en tot slot: de leerkracht als rolmodel en coach. 

 stoplicht, time-timer en bloemenketting                              het grote en kleine blok 

 De leraar stimuleert leerlingen initiatieven te nemen en te tonen door het gebruik van de weektaak. De 

 leerlingen worden verantwoordelijk gemaakt voor hun taak en krijgen de ruimte en het vertrouwen om 

 deze zelfstandig of samen uit te voeren. Gedurende de week wordt er gereflecteerd, zodat er intrinsieke 

 motivatie ontstaat. Ook het klassenmanagement (de randvoorwaarden) stimuleert de  leerlingen 

 initiatieven te nemen en te tonen. 

 Er wordt tijd en ruimte geboden aan leerlingen om zelfstandig te kunnen werken. Deze tijd is zichtbaar 

 op de dagplanning op het bord. Om het ontwikkelen en laten zien van hun talenten te stimuleren zijn op 

 de weektaak keuzewerk mogelijkheden opgenomen. Bijv.  Speel-werktijd, keuzewerkkast en lege regels 

 die ze naar behoefte kunnen invullen met een doel waar ze aan willen werken. 

 15 



 3.3 Schoolniveau 

 Om de talenten van leerkrachten te laten zien en te kunnen ontwikkelen creëert de school vakgroepen 

 waaraan de leerkrachten deel kunnen nemen. De mogelijkheden tot scholing kan vanuit de leerkracht 

 zelf komen of op schoolniveau worden bepaald. De leerkracht krijgt de ruimte om nieuwe ideeën en 

 acties uit te proberen in de klas (experimenten/proeftuintjes). 

 3.4 De weektaak 

 In de kleutergroepen wordt gewerkt met een weektaakbord. Alle oudste kleuters hebben een weektaak. 

 Middelste en jongste kleuters krijgen een taak als zij dat graag willen en/of aankunnen. De taken bestaan 

 onder andere uit een taal- en/of rekentaak, een samenwerktaak, een knutselactiviteit of een 

 computeropdracht. De leerkracht kiest de taken die hij of zij op dat moment nodig vindt en zorgt dat de 

 taken gedifferentieerd zijn. 

 De taken worden op maandag uitgelegd, daarna kunnen de leerlingen er zelfstandig mee aan het werk. 

 De leerlingen plannen de taken d.m.v. gekleurde magneten (in de dagkleur). Als het taakje af is, gaan ze 

 naar de leerkracht en wordt het samen geëvalueerd, vervolgens hangen ze de smileymagneet op. Het 

 doel van de weektaak bij kleuters is voorbereiden op het werken met  de weektaak op papier, waar 

 groep 3 mee begint. 

 Naast het takenbord is er ook het groene bord, daarop wordt o.a. aangegeven wat de eerste taak van de 

 dag per leerling is en welke leerlingen instructie krijgen. Na de eerste geplande activiteit zijn de kinderen 

 vrij om de volgende activiteit te kiezen. 

 weektaakbord kleuters  groene bord kleuters 

 In groep 3 en 4 worden de vakken op de weektaak aangegeven met pictogrammen. Vanaf groep 5 staan 

 alleen de namen van de vakken erop. 

 Instructie 

 De instructiedag staat op de weektaak onder het kopje instructie of onder het pictogram ‘oor’.  Er staan 

 geen instructietijden op de weektaak; deze staan op het instructiebord. 

 Op het instructiebord staan ook de gezamenlijke momenten en besprekingen. Bijvoorbeeld wanneer de 

 leerlingen dans/drama en gym hebben. De leerlingen kunnen door het instructiebord duidelijk zien 

 wanneer er tijd is voor zelfstandig werken. Ze gebruiken het instructiebord bij het plannen van de taken. 

 16 



 De leerlingen plannen hun werk in onder het kopje plannen. Ze kleuren het vakje in met de kleur van de 

 dag waarop ze het werk maken. Groep 3: het eerste half jaar wordt voor rekenen, taal en schrijven het 

 vakje instructie en plannen ingekleurd door de leerkracht. Na de kerstvakantie staan de afkortingen van 

 de dagen erop en moeten de leerlingen zelf kleuren. 

 Samenwerken, maatjes en coöperatief leren 

 In groep 3 vertelt de leerkracht wanneer de leerlingen iets met hun maatje of coöperatief moeten doen. 

 Vanaf groep 4: als ze een taakje met hun maatje moeten doen, dan wordt dat op de weektaak 

 aangegeven met ☺☺ en als ze het coöperatief mogen doen met ☺☺☺. 

 Nakijken 

 Groep 3: Er is veel zelfcorrigerend materiaal, waardoor een nakijkplek niet nodig is. 

 Vanaf groep 4: de leerkracht leert de kinderen aan hoe ze zelf hun rekenen kunnen nakijken. Er is een 

 nakijktafel aanwezig in de klas met een handelingswijzer. 

 Vanaf groep 5: de leerkracht leert de kinderen aan hoe ze zelf taal en spelling kunnen nakijken. In elke 

 klas is een nakijktafel aanwezig. Kinderen kijken hier hun taal, spelling en rekenen zelf na aan de hand 

 van een handelingswijzer. 

 instructie kleine groep                      coöperatieve werkvorm  nakijken 

 Evalueren 

 In groep 3 evalueren de leerlingen de week door één van de drie smileys in te kleuren: blij, neutraal of 

 sip. De leerlingen mogen erbij schrijven of tekenen hoe de week gegaan is. 

 Vanaf groep 4 schrijven zowel de leerlingen als de leerkracht tips en tops op de weektaak. De leerkracht 

 houdt toezicht op de vorderingen en bespreekt dit tevens met de leerlingen. 

 De weektaak voor groep 3 tot en met 8 van Aldoende is door onze eigen leerkrachten ontwikkeld, in 

 samenwerking met collega’s van andere daltonscholen, onder leiding van daltonspecialist Marijke van 

 Zelst. Inmiddels hebben wij deze vernieuwd, maar de basis is hetzelfde gebleven. Er zit een opbouw en 

 doorgaande lijn in het gebruik van de weektaak. De leerkrachten maken de weektaken samen volgens 

 afspraak en gebruiken dezelfde lay-out. Vóór elke vakantie gaan de weektaken mee naar huis, zodat de 

 kinderen het aan de ouders kunnen laten zien. Hieronder beschrijven we het gebruik van onze weektaak. 
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 Weektaak groep 3 tot en met 8 

 1. De naam van de leerling, het maatje en het huishoudelijke klusje  worden bovenaan de taak 

 ingevuld. 

 2. Voornemen van de leerling  ; de leerling formuleert  een concreet voornemen, daltondoel of 

 persoonlijk doel. Hierop kunnen de leerlingen en de leerkracht reflecteren. 

 3. Daltondoel;  In de hele school zijn we tegelijkertijd  met hetzelfde doel bezig met de kernwaarde die 

 dan centraal staat. 

 4. Vakken, lessen en doelen;  in deze kolommen staat  per vak welke les er gemaakt wordt en aan welk 

 doel de leerlingen gaan werken. De leerling krijgt dan zicht op eigen leren. 

 5. Smileys; 

 De leerlingen mogen zelf weten of ze het alleen doen, met hulp of samen. 

   De leerlingen maken het werk verplicht alleen. 

   De leerlingen maken het werk verplicht samen met hun maatje. 

   De leerlingen gebruiken een coöperatieve werkvorm. 

 Naarmate de leerlingen ouder worden gaan we er vanuit dat de leerlingen zelf verantwoordelijk genoeg 

 zijn om te bepalen of samenwerken een meerwaarde heeft. 

 6. Instructie;  indien er sprake is van leerkrachtgestuurde  instructie dan vult de leerkracht in op welke 

 dag de instructie gegeven wordt. 

 7. Planning;  Op maandag wordt de weektaak besproken  en krijgen de leerlingen tijd om de weektaak in 

 te plannen. Leerlingen die moeite hebben met plannen, krijgen ondersteuning van de leerkracht. In de 

 groepen 3 tot en met 5 zal de leerkracht het plannen nog in  grote mate sturen. 

 8.  Reflectiesterren  ;  Wanneer werk is nagekeken, besproken  of ingeleverd kleuren de leerlingen de 

 reflectiesterren. De leerkracht bespreekt voorafgaand aan de les de criteria. De sterren worden op de 

 volgende manier gebruikt: 

     Ik vind het moeilijk, ik wil graag uitleg. 

     Ik snap het wel, maar heb nog een paar fouten. 

   Ik snap het heel goed, ik kan het ook een ander uitleggen. 

 De leerling reflecteert vanuit het werk, toetsen en feedback van de leraar of hij/zij de leerstof begrijpt. 

 De leerling kan ondersteund worden om de sterren goed in te vullen door de doelen te evalueren of met 

 behulp van de gerichte feedback van de leraar. 
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 9. Lege regels;  bij de hoofdvakken bedenken de leerlingen zelf een doel. Bijv.: ‘Ik oefen 

 werkwoordspelling op de computer’ of ‘Ik werk in mijn Meesterwerkboek’. 

 De overige materialen die de leerlingen nodig hebben om aan hun doel te werken, liggen in de 

 keuzewerkkasten. Deze zijn ingedeeld in 4 domeinen: rekenen, taal, wereldoriëntatie en creatief. Bij 

 voorkeur spelletjes en zelfcorrigerend materiaal i.p.v. werkbladen. 

 10. Tips en Tops;  Gedurende de week reflecteer je  individueel met de leerlingen. Onderaan de weektaak 

 schrijven de leerlingen en leerkrachten tips en tops. Zowel de leerkracht als de leerling vullen deze vakjes 

 in. De gerichte feedback van de leraar en reflectie van de leerling zijn de basis om te komen tot 

 afspraken. Deze afspraken kunnen worden meegenomen naar de nieuwe weektaak. 

 weektaak groep 3  weektaak groep 5  afkleuren weektaak 
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 Hoofdstuk 4: Kernwaarde Samenwerken 

 Samen werken en samenwerkend leren 

 Er is een verschil tussen ‘samen werken’ en ‘samenwerken’. Onder ‘samen werken’ verstaan we dat 

 leerlingen zelf aan een opdracht werken, elkaar helpen en rekening houden met elkaar. Dit betekent dat 

 je je verantwoordelijk voelt voor je medeleerlingen en voor de sfeer in de groep. 

 Bij Aldoende zijn leerlingen gewend om hulp te vragen aan elkaar en elkaar dus ook te helpen.  De 

 leerlingen die hier moeite mee hebben, worden begeleid door de leerkracht. Tijdens het zelfstandig 

 werken is de leerkracht een begeleider en observator en geeft hij of zij de verantwoordelijkheid aan de 

 kinderen. Ook  problemen in de sociale sfeer proberen de leerlingen in eerste instantie zelf op te lossen. 

 Indien nodig helpt de leerkracht bij dit proces. 

 Onder ‘samenwerken’ verstaan we samen aan een opdracht werken, waarbij van iedere leerling een 

 zelfde mate van betrokkenheid, verantwoordelijkheid en inzet wordt verwacht, aangezien de 

 samenwerking tot één resultaat moet leiden. Bij samenwerkend leren is de samenwerking het 

 voornaamste doel van de opdracht. Echt goed samenwerken leer je niet zomaar, hier besteedt Aldoende 

 al vanaf groep 1/2 structureel veel aandacht aan. Wij vinden het belangrijk dat kinderen van en met 

 elkaar leren op alle niveaus. Samen weet je meer. 

 In de gymlessen wordt er veel aandacht geschonken aan het samenwerken. Variërend van tweetallen tot 

 samenwerken met de hele groep. Denk aan speciale samenwerking/teambuilding activiteiten om een 

 echt groepsgevoel te creëren. 

 samenwerken  elkaar helpen  samen spelen 
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 4.1 Leerlingniveau 

 De leerlingen krijgen elke dag de tijd en gelegenheid om te oefenen en zich te bekwamen in 

 samenwerkingsvaardigheden. Bij ons op school wordt dit onder andere gedaan door maatjeswerk. 

 Maatjeswerk begint al bij de kleuters. Twee leerlingen zijn de hulpjes van de leerkracht en hebben als 

 maatjes verantwoordelijke taken voor de dag. Vanaf groep 4 hebben alle groepen een  huishoudelijk 

 klusjesbord  . De klusjes worden gedaan door de maatjes. 

 Samenwerken gebeurt op verschillende manieren: met maatje, met zelfgekozen leerling en/of in kleine 

 groepjes. In de onderbouw vindt de samenwerking plaats met de vaste maatjes; planbord en 

 samenwerkopdracht. Maar er zijn ook veel flexibele maatjes tijdens het speel-werken, in de rij lopen, 

 maatjes keuzewerk en het jonge-kind-lab. Vanaf groep 4 wordt er vooral gebruik gemaakt van vaste 

 maatjes. 

 De kinderen plannen het werk wat ze met hun maatje moeten doen, samen in. Soms krijgen kinderen de 

 rol van tutor: zij moeten dan aan kleine  groepjes ‘lesgeven’, bijvoorbeeld tutorlezen en  tutorgym  .  Bij de 

 kleuters geven de oudsten soms les aan de jongsten. In de groepen 3/4 wordt wekelijks ‘duolezen’ 

 gedaan. 

 Tijdens de lessen wordt er gebruik gemaakt van verschillende coöperatieve werkvormen zoals; duo’s, 

 genummerde hoofden, placemat, rotonde, binnencirkel - buitencirkel, wandel en wissel uit, 

 denken-delen-uitwisselen, flitsen, om de beurt, woordenweb, brainstorm enz. 

 De samenwerkingsvaardigheden worden geëvalueerd d.m.v. ik- en wij-doelen. Hierbij worden sociale 

 vaardigheden getraind. En wordt er gevraagd hoe de samenwerking ging en hoe het eventueel de 

 volgende keer beter kan. Wij geven de leerlingen de gelegenheid met elkaar te werken. Dit bevordert de 

 socialiteit en groepsinteractie. De vakleerkrachten integreren de kernwaarde ‘samenwerken’ ook in hun 

 onderwijs. 

 Naast maatjes in de klas, werken we ook met  ‘maatjesgroepen’.  Ieder jaar worden er twee groepen aan 

 elkaar gekoppeld. Zij organiseren samenwerk-activiteiten, zoals bijvoorbeeld:  groep 7 leert de kinderen 

 van groep 4 schaken, de kinderen van groep 8 begeleiden kinderen van groep 1/2 met het 

 techniekcircuit in het ‘jonge kind-lab’ en/of de kinderen van groep 5 komen de kleuters voorlezen tijdens 

 de eetpauze. Ook treden kinderen voor elkaar op of geven een presentatie aan elkaar. 

 coöperatieve werkvorm  tutor gym  maatjesgroepen 
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 De samenwerking tussen leerlingen van verschillende groepen vindt ook plaats in de leerlingenraad. 

 Tijdens dit overleg met de directie mogen de klassenvertegenwoordigers ideeën aandragen die de klas 

 heeft ingebracht en hebben ze een adviserende rol. 

 Nieuwe ouders worden rondgeleid door een groepje leerlingen afkomstig uit verschillende groepen. 

 Daarnaast hebben we een aantal keren per jaar een creamiddag waarbij alle leerlingen van hetzelfde 

 gebouw door elkaar gemixt worden en een creatieve opdracht doen bij een andere leerkracht. 

 De leerlingen van groep 7/8 geven tutorgym. Tijdens de gymlessen oefenen leerlingen met de 

 vaardigheden van scheidsrechter en uitleg geven. Dit brengen ze in de praktijk in de gymles met hun 

 eigen groep om vervolgens een aantal lessen de assistent leerkracht te zijn bij de kleuters. Dit vinden ze 

 vaak enorm spannend en gaaf! Daarnaast helpen de leerlingen van groep 8 ook mee met het 

 voorbereiden van meerdere sportdagen. Hierbij leiden ze de spelletjes en begeleiden ze de leerlingen uit 

 de andere groepen. 

 rondleiding  leerlingenraad  creamiddag 
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 4.2 Leerkrachtniveau 

 Voordat er samengewerkt kan worden is het belangrijk om elk jaar aan het begin van het schooljaar veel 

 aandacht te besteden aan sociale vaardigheden. Ook schept de leerkracht een pedagogisch veilig klimaat 

 voor samenwerking met de leerlingen en tussen de leerlingen onderling. Indien nodig worden Semmi en 

 Rots & Water trainingen ingezet. 

 De leerkracht geeft op de weektaak aan wanneer er samengewerkt wordt. De weektaak wordt samen 

 met de collega van de parallelgroep gemaakt. Ook worden er samen lessen gemaakt rondom een thema. 

 Ook zorgt de leerkracht dat er verschillende vormen en niveaus van samenwerken wordt toegepast. Er 

 wordt zowel in heterogene als in homogene groepen samengewerkt. In de klassen wordt na een 

 samenwerkingsopdracht gereflecteerd en geëvalueerd. Onze leerkrachten gaan uit van de 

 mogelijkheden van de leerlingen en zijn er op gericht om de motivatie en het zelfvertrouwen van zijn of 

 haar leerlingen te vergroten. 

 De maatjes worden per periode bepaald door de leerkracht, de leerlingen of door middel van loten. Het 

 doel hiervan is dat de kinderen op alle niveaus met elkaar leren samen werken. Soms op eigen niveau, 

 soms in de rol van tutor. Voor andere opdrachten mogen de kinderen zelf kiezen. 

 coöperatieve werkvorm                       maatjesbord                          samenwerkopdracht 

 23 



 4.3 Schoolniveau 

 In het team vindt veel overleg plaats. Naast met het team te praten over inhoudelijke onderwerpen, 

 wordt er op groepsniveau en in bouwen overleg gevoerd. Samenwerking van leerkrachten vindt ook 

 plaats in de vorm van werkgroepen. Vergaderingen en studiedagen worden door directie, IB, teamleiders 

 en/of leerkrachten voorbereid. Het leren van en met elkaar staat centraal. Gezien de wisselingen van 

 leerkrachten, proberen we bij de formatie ervaren leerkrachten te koppelen aan nieuwe/startende 

 leerkrachten. 

 team Aldoende  studietweedaagse 

 Ouders en leerkrachten 

 In de MR buigen ouders en leerkrachten zich over het schoolbeleid. Samenwerking met ouders vindt 

 plaats in de ouderraad. Samen organiseren zij verschillende activiteiten voor school. Hierbij kunt u 

 denken aan de sportdag, het kerstfeest, de sponsorloop en de daltondag.  Eén keer per jaar wordt de 

 daltondag door leerkrachten en ouders georganiseerd.  Op deze dag maken we gebruik van de talenten 

 van ouders en geven de ouders workshops aan de kinderen. 

 sponsorloop  daltondag 

 24 



 We  willen  ons  daltononderwijs  graag  uitdragen:  naar  ouders,  belangstellende  nieuwe  ouders, 
 leerkrachten,  vervangers,  stagiaires,  leerlingen,  bezoekers.  Dat  doen  we  voor  ouders  en  andere 
 belangstellenden onder andere met de volgende middelen: 

 ●  Algemene informatieavond 
 ●  Wekelijkse inloopochtend bij de kleuters van 8:15-8:45 uur. 
 ●  Tijdens de maandelijkse inloopochtend bij groep 3 t/m 8 van 8:15-8:45 uur mogen ouders van 

 alle groepen in de klas kijken. De kinderen kunnen dan laten zien waar ze mee bezig zijn, wat ze 
 hebben geleerd en waar ze trots op zijn. Soms worden er ook lessen gegeven of mogen 
 leerlingen samen met hun ouders een activiteit doen. 

 ●  Thematische ouderavond 
 ●  Digitale nieuwsbrief aan de ouders. 
 ●  Ouders bespreken thuis met hun kinderen wat ze op school doen a.d.h.v. de berichten op Parro. 
 ●  Website 
 ●  Schoolgids en schoolplan 
 ●  Daltonhandboek 
 ●  4x per jaar voortgangsgesprekken, waaronder 1x een ‘omgekeerd 10- minutengesprek’, vanaf 

 groep 7 zijn zowel de ouders als de kinderen bij deze  gesprekken aanwezig. 
 ●  3x per jaar een informatieochtend met rondleiding van kinderen van Aldoende voor nieuwe 

 ouders. 
 ●  Het portfolio: ouders en kinderen kunnen op elk moment deze map inzien. 
 ●  2x per jaar digitaal rapport vanaf groep 3 tot en met 8. 
 ●  1x per jaar digitale ontwikkelingslijst voor de kleuters. 

 inloopochtend                             workshop mediawijsheid                            ouderraad 
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 Externen en leerkrachten 

 Aldoende werkt samen met externen op meerdere gebieden. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich 

 breed ontwikkelen en hun talenten ontdekken. 

 In de groepen 1 t/m 8 kiezen de leerkrachten elk jaar passende lessen en activiteiten uit een kunst- en 

 cultuuraanbod (de rode loper).  Bijvoorbeeld museumbezoek,  theaterbezoek, kunstlessen enz. 

 De groepen 1 t/m 5 krijgen om de week muziekles en de groepen 6 t/m 8 muziektheaterlessen. We zijn 

 erg trots op ons  Kerstkoor  waarin leerlingen van groep  3 t/m 8 zes weken lang kerstliedjes oefenen met 

 meester Herman. In de week voor de kerstvakantie treden zij vier keer op voor de hele school en ouders. 

 In de groepen 6 en 7 gaan de kinderen één keer per week naar de schooltuinen. Elke groep brengt één 

 keer per jaar een bezoek aan Artis, meestal is dit gekoppeld aan een thema. 

 museumbezoek                                 De Rode Loper                                                Kerstkoor 

 Tevens hebben de kinderen de mogelijkheid om na schooltijd hun talenten te ontwikkelen in de 

 Talententent. Bijvoorbeeld schaken, techniek, kinderpersbureau, keramiek, judo, rappen etc. 

 schooltuinen  talententent  Artis 
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 Hoofdstuk 5 Kernwaarde Vrijheid en verantwoordelijkheid 

 Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Vrijheid in ons 

 daltononderwijs betekent de gelegenheid krijgen om taakwerk zelf te organiseren. De leerstof en 

 bijbehorende eisen, de tijdslimiet, de werk- en schoolafspraken vormen de grenzen waarbinnen onze 

 leerlingen hun vrijheid leren te gebruiken. Een kind leert verantwoordelijkheid voor zichzelf, zijn gedrag 

 en zijn omgeving te dragen. Door kinderen (meer) vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes maken wat 

 bijdraagt aan het ontwikkelen van een actieve leerhouding. Deze actieve leerhouding vloeit over in het 

 mede- eigenaar en regisseur zijn over de eigen ontwikkeling en leefomgeving. Eigenaarschap en 

 autonomie motiveren de leerlingen en leerkrachten. 

 5.1 Leerlingniveau 

 Na het gezamenlijk inplannen van de weektaak zijn onze leerlingen, buiten de gezamenlijke 

 instructie-momenten om, vrij om te werken aan de weektaak. Vrijheid zien we terug in de keuzevrijheid 

 van: 

 ●  Welke instructie er nodig is 

 Leerlingen kunnen zelf hun instructie bepalen. Geen, een korte of verlengde instructie. Dit is 

 vooral te zien bij de nieuwe rekenmethode Getal & Ruimte Junior, waarbij één doel per week 

 wordt behandeld. De toetsen worden per onderdeel beoordeeld, zodat kinderen weten wat wel 

 en niet goed gaat en waar ze nog instructie voor nodig hebben. 

 ●  Wanneer en in welke volgorde er geleerd wordt; 

 Tijdens het zelfstandig werken kunnen de leerlingen kiezen wanneer er gewerkt wordt aan een 

 bepaald vak. Op de taak staan een aantal verplichte onderdelen. Leerlingen mogen daarbij echter 

 zelf  kiezen in welke volgorde de taken uitgevoerd worden. 

 ●  Hoe er geleerd wordt en met welke hulpmiddelen; 

 Voor sommige vakken zijn concrete materialen beschikbaar. Met name de computer wordt 

 ingezet om extra te oefenen met leerstof. 

 ●  Of er alleen gewerkt of samengewerkt wordt en met wie er wordt samengewerkt; 

 De kinderen kunnen, bij het werken aan de taken, zelf bepalen of ze het werk alleen of samen 

 willen doen. De kinderen krijgen daarbij de ruimte om zelf te kiezen met wie er wordt 

 samengewerkt. Soms geeft de leerkracht aan of dat in tweetallen of in kleine groepjes mag 

 gebeuren. 

 ●  Waar er gewerkt wordt 

 Soms mogen kinderen zelf een werkplek kiezen. In verband met samenwerken mogen de 

 kinderen ook bij elkaar aan tafel of aan een andere groepstafel gaan zitten. Vaak kan er voor 

 bepaalde opdrachten ook buiten het klaslokaal gewerkt worden en zijn daarvoor op de gang, in 

 de aula of in de ‘tussenruimtes’ van de school tafels beschikbaar. Aldoende streeft ernaar om 

 meer ‘stille plekken’ te creëren, in verband met de groepsgrootte wordt dit lastiger. Op dit 

 moment gebruiken we de koptelefoons om kinderen in stilte te laten werken. 
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 ●  Wat er geleerd wordt 

 De keuzevrijheid komt tot uiting bij ‘keuzewerk’. Tijdens keuzewerk is de leerling vrij om te kiezen 

 wat en hoe er geleerd wordt. In de groepen 1-3 gebeurt dit tijdens speel-werken. Vanaf groep 4 

 worden doelen genoteerd bij de lege regels op de weektaak. 

 Keuzewerk 

 Tijdens keuzewerk is de leerling vrij om te kiezen wat, hoe en met wie er geleerd wordt. De leerkracht 

 laat zien op welke manier (spelletje, werkblad of computer) kinderen aan een bepaald doel kunnen 

 werken. 

 De leerlingen kunnen op de computer oefenen met: begrijpend lezen en woordenschat, taal en spelling 

 (Lijn 3 en Staal), rekenen (Rekentuin, junior cloud) en Junior Einstein. 

 De keuzekasten zijn ingericht in vier domeinen: taal, rekenen, wereldoriëntatie en creatief. Leerlingen 

 zijn niet op alle terreinen even sterk, ze zijn bijvoorbeeld wel goed in rekenen, maar niet goed in taal. Als 

 er dan uit de keuzekasten gekozen wordt, kan er compenserend of versterkend te werk gegaan worden. 

 Leerlingen kiezen werkjes op terreinen waar ze minder goed/extra goed in zijn en/of waar hun interesses 

 liggen. Met sommige kinderen zijn er individuele afspraken met betrekking tot het keuzewerk, de 

 leerkracht stuurt bij waar nodig. 

 aula  hoeken  tussenruimten 

 groep 1/2 

 ●  Het keuzewerk staat op de dagplanning als speelwerken. 

 ●  Twee keer per dag 45min-60min 

 ●  De eerste activiteit staat vast op het groene bord, daarna mogen kinderen zelf kiezen tijdens het 

 spelen en werken (spelen in de hoeken, ontwikkelingsmateriaal,  constructiemateriaal, knutselen, 

 tekenen, spelletje doen etc.) 

 groep 3 

 ●  Het keuzewerk staat op de dagplanning als speelwerken. 

 ●  Tijdens weektaak werk mogen de kinderen kiezen uit de taal- en rekenkasten. Tijdens 

 speelwerken mogen de kinderen uit alle kasten kiezen. 

 28 



 groep 4 t/m 8 

 ●  De kinderen vullen zelf het keuzewerk (doel) in op de lege regels van de weektaak. 

 ●  Moment is vrij, wordt op de weektaak ingepland 

 ●  Minimaal twee keer per week 20/30 minuten. 

 ●  Er zijn keuzewerk kasten met materialen en werkbladen die gekoppeld zijn aan de actuele 

 doelen. 

 ●  Er wordt net zo lang aan het doel gewerkt als nodig is. 

 keuzekast groep 4  keuzekast groep 7/8 
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 Huishoudelijke taken 

 Het is belangrijk dat leerlingen leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen klas, school en 

 omgeving. Daarom werken we binnen de school met huishoudelijke taken. Bij de groepen 1/2 wordt er 

 gewerkt met daghulpjes die de juf/meester helpen. In groep 3 wordt in de loop van het jaar het 

 takenbord geïntroduceerd. Groep 4 tot en met groep 8 werkt met een bord waar alle klusjes op vermeld 

 staan en door welke leerlingen ze uitgevoerd moeten worden. Voorbeelden van taken zijn: kasten 

 controleren, keukentje netjes houden, handdoeken halen en bord schoonmaken. 

 Zelfcorrectie 

 Wij hechten grote waarde aan het corrigeren door de leerlingen zelf. Op deze manier krijgt  de leerling 

 meteen feedback op zijn of haar werk en hoeft niet te wachten tot hij/zij het werk pas later terugkrijgt 

 van de leerkracht. Het heeft een duidelijk leereffect, omdat de leerling aan de hand van de sterren 

 kunnen zien of ze een doel beheersen. Het geeft de leerlingen hierdoor beter inzicht in wat ze zelf 

 kunnen en waarbij ze hulp moeten vragen aan de leerkracht of een andere leerling. Het is de taak van de 

 leerkracht om deze vaardigheden en houding aan te leren. Daarnaast controleert de leerkracht 

 steekproefsgewijs het ingeleverde werk. 

 Vanaf groep 1/2 wordt gebruik gemaakt van zelfcorrigerend ontwikkelingsmateriaal. De leerling krijgt 

 hierdoor meteen zicht op wat hij/zij goed of fout heeft gedaan. 

 Vanaf groep 3 voorbereidend nakijken (spelling dictee controleren, dezelfde letters?)  Eind groep 3 

 oefenen de kinderen met het nakijken van taal en schrijven. Begin groep 4 leren de leerlingen het 

 rekenwerk zelfstandig na te kijken met behulp van een handelingswijzer, welke bij de nakijktafel hangt. In 

 groep 5 leren de leerlingen zelf ook spelling en taal na te kijken. In groep 6-8 kijken de kinderen alles zelf 

 na als dat aangegeven staat op de weektaak en we kijken coöperatief na: antwoorden vergelijken, samen 

 bespreken en elkaar helpen met fouten verbeteren. 

 maatjes/klusjesbord  nakijktafel 
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 Schoolregels 

 Op Aldoende hebben we vijf schoolregels die zichtbaar zijn in alle klassen. We leren de kinderen om zich 

 aan de regels te houden en dat ze hier zelf verantwoordelijk voor zijn.  ‘Bij ons op school’: 

 -  zijn wij aardig voor elkaar. 

 Vanaf groep 1/2 leren de leerlingen om te gaan met anderen, grenzen aangeven, hulp vragen en 

 elkaar te helpen. Vanaf groep 3/4 worden kinderen zich bewuster van zichzelf en de ander, eerlijk 

 zijn, time-out en nadenken over je eigen gedrag. Bij de check-in wordt duidelijk hoe iedereen zich 

 voelt en kunnen leerlingen rekening houden met elkaar en inleven in een ander. 

 De leerkrachten vergroten de verantwoordelijkheid van de leerlingen door: samen afspraken 

 maken, uitspreken van verwachtingen, samen criteria opstellen, goede voorbeelden geven, 

 complimenten geven of positief aanspreken op gedrag. 

 -  zijn wij zuinig op ons materiaal. 

 Leerlingen leren vanaf groep 1/2 met zorg omgaan met de materialen en hoeken. Ook leren ze 

 waar ze het materiaal kunnen pakken en opruimen. 

 -  letten wij op ons taalgebruik. 

 -  luisteren wij. 

 -  lopen wij rustig. 

 schoolregels  samen afspraken maken 

 5.2 Leerkrachtniveau 

 Leerkrachten stimuleren leerlingen in vrijheid en eigen verantwoordelijkheid door  bovenstaande te 

 faciliteren. Het is de taak van de leerkracht om werk op niveau aan te bieden, zodat de leerling zo goed 

 als zelfstandig zijn werk kan uitvoeren. Ook bij het inplannen van de instructiemomenten dient de 

 leerkracht rekening te houden met differentiatie van niveaus. De leerkracht geeft de leerling vertrouwen 

 door bijvoorbeeld te ondersteunen in een beslissing of hij/zij baat heeft bij een instructie. De leerkracht 

 maakt de doelen van de leerstof zichtbaar in de klas en/of op de weektaak. Leerlingen leren van de 

 leerkracht kiezen, reflecteren en evalueren en eigen verantwoordelijkheid te nemen. De leerkracht volgt 

 iedere leerling systematisch, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel niveau. Waar nodig stuurt de 

 leerkracht de leerling bij en houdt rekening met de  verschillende aanpakken voor kinderen. 
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 5.3 Schoolniveau 

 Het team ontwikkelt zich voortdurend op het gebied van daltononderwijs. Niet alleen op leerling- en 

 leerkrachtniveau, maar ook op schoolniveau. 

 We hebben in 2020 een start gemaakt met gedeeld leiderschap waarbij teamleiders en coördinatoren 

 verantwoordelijk zijn voor de bouwen en vakgroepen. Op deze manier is niet alleen directie, maar het 

 voltallig team verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling. Zo is er sprake van een duidelijke 

 taakverdeling, waarbij de leerkrachten zelf verantwoordelijk zijn voor het opstellen van jaarplannen voor 

 verschillende vakgebieden (vakgroepen). 

 Deze jaarplannen vormen de basis voor het schoolplan. De leerkrachten ervaren een cultuur van 

 onderling vertrouwen, waardoor het mogelijk is om bij elkaar in de groep te kijken en elkaar om hulp te 

 vragen. Ook de leerkrachten leren van en met elkaar en nemen hun verantwoordelijkheden. 

 Gespreid leiderschap 

 Sinds 2021 ontwikkelen wij op Aldoende gespreid leiderschap. Er is geen adjunct-directeur in de 

 formatie. Ons managementteam bestaat uit drie teamleiders en de directeur. Daarnaast zijn er 

 werknemers verantwoordelijk voor zaken als financiën, cultuurbeleid, dalton, personeelsbeleid, 

 formatie. Gedeeld leiderschap betekent op Aldoende ook daadwerkelijk verantwoordelijkheid 

 nemen voor beslissingen nemen die de hele school raken. Als voorbeeld worden de 

 begrotingsgesprekken met het bestuur voor Aldoende door de vakgroep financiën en personeel 

 gevoerd. Deze twee vertegenwoordigers van Aldoende worden daarbij vergezeld door de directeur. 

 Kwaliteitskaarten. 

 Aldoende heeft een groot aantal organisatorische afspraken op een overzichtelijke manier 

 vastgelegd. Dit komt de effectiviteit ten goede. Van daar uit is de behoefte ontstaan om 

 onderwijskundige onderwerpen helder uit te werken op kwaliteitskaarten. Hierbij ligt de nadruk 

 vooral op onze daltonontwikkeling. De kwaliteitskaarten hebben ook als doelstelling om de 

 effectiviteit en continuïteit van onze schoolontwikkeling te borgen. Een van de teamleiders heeft het 

 ontwikkelen van kwaliteitskaarten in de portefeuille. 
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 Hoofdstuk 6 Kernwaarde Reflectie 

 Binnen het daltononderwijs op Aldoende spelen evaluatie en reflectie een belangrijke rol. De leerling en 

 leerkracht kijken terug op het doel en het proces en kunnen hun eigen handelen aanpassen. Zij leren 

 gestructureerd terugblikken en daardoor dingen de volgende keer anders doen. Zo worden ze bewust 

 van het eigen leerproces en kunnen hierbij eigen doelen stellen. 

 Wij vinden reflecteren belangrijk, omdat het eigenaarschap vergroot; het bevordert het gevoel van 

 autonomie. Het is een krachtig leermiddel, want leerlingen worden betere leerders, ze zijn 

 gemotiveerder, ze leren door te ervaren en het helpt leerlingen anders te denken over wat ze aan het 

 doen zijn. 

 Wij zijn van mening dat reflecteren kritisch en sympathiek moet zijn. Het reflecteren gebeurt vooraf, 

 tijdens en na activiteiten. (zie document met reflectievragen). 

 We leggen de nadruk op growth mindset; van leren reflecteren naar reflecteren om te leren (wat lukt en 

 wat niet? Wat zijn mijn doelen?). We gebruiken verschillende manieren om te reflecteren (Wat is blijven 

 plakken, kleurenmonster, beurtenstokjes, doelenpoppetjes smileys, vragenkaartjes etc.). 

 6.1 Leerlingniveau 

 Op Aldoende reflecteren wij op gedrag, sociaal emotionele ontwikkeling en leerstof. Reflectie is een vast 

 onderdeel van het leerproces en dus ons onderwijs. 

 Bij alle groepen wordt er vooral mondeling gereflecteerd. Vanaf groep 1/2 wordt bijvoorbeeld na een 

 activiteit of aan het einde van de dag geëvalueerd/ gereflecteerd. Regelmatig vinden er ook korte 

 reflectiemomenten plaats met individuele leerlingen of met de groep. De leerlingen leren op deze 

 manier om naar zichzelf te kijken en hoe ze kunnen verwoorden wat goed ging en wat minder goed ging. 

 Vanaf groep 4 wordt er ook schriftelijk gereflecteerd.  De lesdoelen worden vermeld op de weektaak en 

 de kinderen reflecteren hierop door gebruik te maken van de reflectiesterren.  Van tevoren bespreekt de 

 leerkracht wat de criteria zijn. Door het reflecteren, kunnen kinderen bij de volgende les beter 

 inschatten of ze (verlengde) instructie nodig hebben en of ze misschien extra moeten oefenen. De tips 

 en tops worden door zowel de leerling als de leerkracht op de weektaak genoteerd. 

 Op Aldoende maken we gebruik van daltondoelen voor de leerlingen.  Elke kernwaarde heeft 3 

 hoofddoelen en die bestaan uit meerdere subdoelen. Er is een doorgaande lijn waarbij elke kernwaarde 

 6 weken centraal staat. Deze doelen staan beschreven op kaartjes en zijn zichtbaar op het 

 bordsessiebord en de weektaak. Bij het inplannen van de weektaak worden deze doelen besproken. De 

 leerkracht bedenkt samen met de leerlingen welke actiepunten hierbij horen en die worden genoteerd 

 op het bordsessiebord en/of de weektaak. Gedurende twee weken staan deze doelen centraal en 

 worden ze bij verschillende situaties, voorvallen en lessen besproken. Er is een mogelijkheid om de 

 daltondoelen aan het eind van deze twee weken te administreren d.m.v de toeters. 
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 Groep 1/2 gebruikt een doelenbord, vanaf groep 3 maken we gebruik van een  bordsessiebord  . Op het 

 bordsessiebord kunnen kinderen iedere ochtend inchecken dit is goed voor het empatisch vermogen. 

 Hierbij maken we gebruik van smileys. De check-in gebeurt op verschillende manieren; turven, gebruik 

 van naamkaartjes, geleid door leerlingen of leerkrachten. Er is een mogelijkheid voor de leerlingen om 

 dit kort toe te lichten. 

 Daarnaast staan er doelen en acties op het bord. Deze komen vanuit de leerkracht of vanuit de 

 leerlingen. Deze doelen worden regelmatig geëvalueerd, zodat we de behaalde doelen bij ‘successen’ 

 kunnen schrijven en nieuwe doelen kunnen stellen. 

 doelenbord 1/2                                      reflectievragen                           reflectie 
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 Portfolio’s 

 In het schooljaar 2022-2023 gaan we starten met het implementeren van portfolio’s. Het portfolio zal 

 bestaan uit meerdere tabbladen; 

 Dit ben ik;  De leerkracht voert een gesprek met de  leerlingen en de antwoorden worden op dit blad 

 genoteerd. (Met wie werk je graag samen, Wat vind je moeilijk, etc.). Vanaf groep 4 doen de leerlingen 

 dit zelfstandig. Ook maken de kinderen op dit blad een zelfportret. 

 Mijn rapport;  Uitdraai resultaten van methodetoetsen. 

 Mijn leren;  Uitdraai CITO-grafieken. 

 Mijn doelen;  Hier komen de persoonlijke-,  Dalton-  en overige doelen (in ontwikkeling). 

 Hier ben ik trots op;  Leerlingen bepalen zelf wat  erin komt. Ze mogen per rapport maximaal 5 items 

 kiezen. 

 Bij de implementatie van de portfolio’s zullen ook de kinderen steeds vaker aanwezig zijn bij de 

 kindgesprekken. Op dit moment is dit vanaf groep 7 verplicht en in de groepen 5/6 naar keuze. 

 Het streven is dat alle leerlingen bij de gesprekken aanwezig zijn. De leerlingen van groep 1/2 mogen zelf 

 bepalen of ze erbij willen zijn. De leerlingen van groep 3/4 zijn er minimaal één keer per jaar bij. In groep 

 5/6  twee keer en vanaf groep 7 drie keer. In dit gesprek komen het welbevinden en de resultaten van de 

 leerling ter  sprake, maar ook werkhouding en gedrag worden besproken. Leerlingen kunnen tijdens dit 

 gesprek ook aangeven waar zij trots op zijn en waar ze aan gaan werken. 

 bordsessiebord                                 portfolio                                  daltondoelen 
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 6.2 Leerkrachtniveau 

 De leerkracht reflecteert op eigen handelen n.a.v. les, probleem, gebeurtenis, taak, enz. (in)formele 

 reflectiegesprekken vinden plaats met collega (parallel- / bouwoverleg), directie (functioneringsgesprek), 

 IB-er (groepsbespreking), leerlingen (leerkracht-kindgesprek / groepsgesprek). De leerkracht evalueert 

 zichzelf elk jaar met behulp van een door Aldoende op maat ontwikkelde kijkwijzer. Er kunnen 

 individuele ontwikkelpunten uitkomen en ontwikkelpunten voor het team. 

 Leerkrachten beoordelen toetsen per onderdeel/doel en niet in zijn geheel. Dit zorgt voor eigenaarschap 

 bij de leerlingen. Ze zien waar ze goed in zijn en ze kunnen zich verder ontwikkelen op de 

 verbeterpunten. 

 intern begeleiders 

 6.3 Schoolniveau 

 Studiedagen en/of vergaderingen worden ingezet om te reflecteren op ons daltononderwijs; Wat gaat 

 goed, wat is nog in ontwikkeling en waar willen we naartoe? 

 De kijkwijzer voor leerkrachten  wordt in groepjes  besproken. Iedere leerkracht kiest drie 

 ontwikkelpunten uit waar hij/zij aan wil werken en samen wordt gekeken hoe er aan de 

 ontwikkelpunten gewerkt kan worden. Uit deze groepsgesprekken kunnen ontwikkelpunten naar voren 

 komen waar het hele team aan wil werken. Deze ontwikkelpunten worden meegenomen in het nieuwe 

 beleidsplan. Ons eerste gezamenlijke doel was doelen zichtbaar maken. Het volgende teamdoel was 

 reflectie. Momenteel is ons doel om geïntegreerd thematisch te werken en daarbij de methodes meer 

 loslaten. 

 Elke leerkracht gaat 2x per jaar op bezoek bij een collega. Het doel van de collegiale consultaties is om te 

 leren van elkaar en ons onderwijs te verbeteren. We bezoeken verschillende daltonscholen indien we dit 

 voor het  ontwikkelpunt van ons team nodig hebben. We blijven als team op de  hoogte van de nieuwe 

 ontwikkelingen en reflecteren hoe Aldoende hier mee om gaat. 
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 Hoofdstuk 7 Kernwaarde effectiviteit en doelmatigheid 

 Aldoende vindt het belangrijk om tijd, menskracht en middelen effectief in te zetten. Dit heeft invloed op 

 de klasinrichting en de manier van instructie geven. Het is aan de leerkracht om die omgeving goed in te 

 richten, gebruik te maken van doelgerichte instructie en een gedifferentieerd leerstofaanbod bieden. 

 7.1 Leerlingniveau 

 De inrichting van de klassen moet zo zijn, dat de leerlingen alle materialen die zij nodig  hebben, 

 zelfstandig kunnen pakken en opruimen. Voor het inleveren van het gemaakte werk zijn er in de 

 middenbouw inleverplekken, zoals laatjes of bakjes. In elke groep is tevens een instructietafel en/of een 

 rolkruk aanwezig. Het inzetten van de hulpmiddelen zoals het stoplicht, uitgestelde aandacht en het 

 blokje zorgt  tevens voor effectieve leertijd. 

 De weektaak en het kwartiertjesrooster zorgen ervoor dat er efficiënt gebruik wordt gemaakt van de 

 leertijd.  De doelen zijn zichtbaar, zodat de  kinderen  weten wat ze gaan leren. Kinderen kunnen op 

 verschillende manieren werken  aan hun taak: samenwerken, hulpmiddelen inzetten, eigen werkplek 

 kiezen, gebruik maken  van stilteplek/koptelefoon. De kinderen kunnen het keuzewerk inzetten om aan 

 hun eigen  ontwikkeling te werken. 

 7.2 Leerkrachtniveau 

 De weektaak, de duidelijkheid van het instructierooster en de niveaugroepen zorgen ervoor  dat de 

 leerkracht op een efficiënte en verantwoorde wijze omgaat met zijn lestijd.  Coöperatieve werkvormen, 

 (activerende) instructies, maatjeswerk, tutorleren en duo-lezen  zorgen voor afwisseling van 

 leeractiviteiten tijdens de les. 

 Het leerstofaanbod wordt afgestemd op de leerbehoeften en mogelijkheden van de  kinderen door het 

 werken in niveaugroepen. Waar nodig wordt gebruik gemaakt van een  eigen leerlijn en de inzet van 

 aanvullend materiaal. 

 Vanaf groep 3 t/8 hanteren we diverse vormen van instructie: 

 ●  Basisinstructie: uitleg van nieuwe lesstof/opdrachten 

 ●  Verlengde instructie: sommige leerlingen krijgen verlengde instructie aan de  instructietafel of 

 individueel op hun eigen plek 

 ●  Individuele instructie: sommige leerlingen hebben een eigen leerlijn of  verrijkingsstof 

 Niet alle leerlingen hoeven deel te nemen aan de instructie. Wanneer een leerling denkt geen instructie 

 nodig te hebben, maakt hij of zij de les zelfstandig. 

 Om kinderen uit te dagen het beste uit zichzelf te halen, maakt keuzewerk onderdeel uit van  de 

 weektaak. Daarnaast is er een mogelijkheid om het werk te ‘compacten’ en  verrijkingsstof aan te 

 bieden. ‘  Het jonge kind lab  ’ geeft kinderen de mogelijkheid  om onderzoekend en ontwerpend te leren. 

 De leerkracht kan de leerdoelen van de leerling bijstellen door middel van reflectie en analyse van de 

 leerresultaten. De leerkracht past de niveaugroepen regelmatig aan op basis  van deze gegevens. Indien 

 nodig wordt er een handelingsplan opgesteld op het gebied van  leer- en of gedragsproblemen. 

 Uiteraard gaat dit in overleg met de IB-er en de ouder(s). 
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 De leerkracht zelf behaalt zijn leerdoelen door deel te nemen aan team/ en of individuele  scholing, door 

 samen te werken met collega’s en door eigen leerdoelen te stellen die  worden besproken tijdens de 

 gesprekscyclus. 

 7.3 Schoolniveau 

 Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Daarbij kijkt de 

 leerkracht telkens kritisch of de gebruikte methoden wel geschikt zijn. Bij  de aanschaf van nieuwe 

 methodes wordt rekening gehouden met inzetbaarheid volgens 

 Daltonprincipes. De weektaak en de geplande instructietijden zorgen voor een optimaal  gebruik van de 

 leertijd. De ruimtes binnen de school worden zo efficiënt mogelijk benut. In  ieder lokaal staat een 

 instructietafel, waar mogelijk zijn er stilteplekken en er kunnen  werkplekken gekozen worden in 

 tussenruimtes, aula of gang. Middelen waar we gebruik van  maken zijn: aanvullend lesmateriaal, 

 keuzemateriaal, koptelefoons, daltonblokje, stoplicht,  teken voor uitgestelde aandacht en time-timers. 

 Aldoende heeft een kijkwijzer gemaakt om de doorgaande lijn van onze daltonafspraken in de klas te 

 waarborgen. Tevens gebruiken we een door ons gemaakte indicatorenlijst voor  leerkrachten. Op deze 

 manier krijgen we inzicht in de ontwikkelpunten. 

 De vakgroepen van Aldoende zijn zelfsturend. Ze maken het beleidsplan, de jaarplannen en  houden het 

 team op de hoogte. De bestaande vakgroepen zijn: dalton, taal, rekenen,  wereldoriëntatie, meer- en 

 hoogbegaafdheid/techniek, sociaal-emotioneel, schrijven,  cultuur, Engels. 

 De school werkt met Pedagogiek Studenten, onder de verantwoordelijkheid van de IB er/leerkracht. Zij 

 begeleiden onder andere leesgroepjes, Pittige Plustorens, spelling groepjes  en geven extra instructie 

 aan kinderen met een eigen leerlijn. 
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 Hoofdstuk 8 Kernwaarde Borging 

 Naar aanleiding van de vorige visitatie is een daltonbeleidsplan gemaakt. Regelmatig wordt deze 

 besproken op studiedagen en indien nodig aangepast en opnieuw vastgesteld. 

 8.1 Leerkrachten en team 

 Het daltononderwijs van een school laat zich slechts voor een deel vastleggen in afspraken. Het 

 belangrijkste is en blijft altijd de leerkracht, ‘Dalton ben je’. De houding van een daltonleerkracht 

 kenmerkt zich doordat de leerkracht kinderen stimuleert zelf oplossingen  te zoeken. Hij/zij daagt de 

 leerlingen uit zelf na te denken. De leerlingen leren om zelf  werkvormen in te zetten die samenwerking 

 bevorderen. De rol van de leerkracht is de rol  van begeleider en hij/zij geeft de kinderen de mogelijkheid 

 om zelf verantwoordelijkheid te  dragen. De leerkracht heeft vertrouwen in de mogelijkheden van 

 kinderen en investeert in  een overzichtelijk, gestructureerd en gedifferentieerd aanbod van lesstof. Om 

 dit te  waarborgen zorgt Aldoende dat alle leerkrachten in het bezit zijn of komen van het 

 daltoncertificaat. Aldoende investeert waar nodig in de scholingskosten. 

 Iedere leerkracht werkt in een team en draagt actief bij aan alle voorbereidingen,  uitwerkingen en 
 ontwikkelingen binnen de school. We leren van en met elkaar en zijn samen  verantwoordelijk voor de 
 doorgaande lijn en de gestelde doelen. Twee keer per jaar gaan  leerkrachten bij elkaar op bezoek en 
 geven elkaar feedback op persoonlijke ontwikkelpunten. Daarnaast worden de kijkwijzer en de 
 indicatorenlijst ingezet. Tijdens de studiedagen en op team- en gebouwvergaderingen vindt overleg en 
 afstemming plaats. We  bespreken en evalueren onze daltonwerkwijze, maken nieuwe plannen en 
 ontwikkelen een  goede doorgaande lijn voor de leerlingen en leerkrachten. 

 8.2 Daltonvakgroep en daltoncoördinator 

 De daltonontwikkeling wordt aangestuurd door de daltoncoördinatoren. Ze bezoeken de  dalton 

 regiodagen/Nationale daltondag en hebben contact met andere daltoncoördinatoren en 

 daltonopleiders. 

 Wij dragen onze daltonidentiteit uit in onze schoolgids, op de website en door middel van 

 informatie-ochtenden en -avonden. Het schoolbestuur ondersteunt de school in haar 

 daltonontwikkeling. Na iedere daltonvisitatie maken de daltoncoördinatoren een  daltonontwikkelplan, 

 waarin wordt beschreven hoe wij ons de komende jaren willen  ontwikkelen. In het plan worden 

 ontwikkelpunten voor de komende jaren omgezet in  actiepunten, ook aanbevelingen van de 

 visitatiecommissie worden hierin meegenomen. 
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 Hoofdstuk 9 Dalton Ontwikkelplan 

 Aldoende mag zich sinds 2010 een Daltonschool noemen. Na het bezoek van de  visitatiecommissie is 

 het gehele team aan de slag gegaan met de aanbevelingen. We hebben  een enthousiast team met vele 

 plannen. Ondanks de wisselingen van directie en teamleden en de Corona Periode hebben we ons als 

 school toch ontwikkeld op het gebied van Dalton en zijn wij trots op wat we de afgelopen jaren hebben 

 bereikt. 

 Ontwikkelpunten waar we de afgelopen jaren aan gewerkt hebben: 

 ●  We hebben een doorgaande lijn ontwikkeld met betrekking tot  reflectie  . 

 ●  We hebben nu een doorgaande lijn met betrekking tot het zichtbaar maken  van 

 de  doelen van de leerstof  . 

 ●  We zijn gestart met een doelgerichte en goed functionerende  leerlingenraad 

 onder leiding van de directeur. 

 ●  We hebben  de ontwikkelingslijnen per kernwaarde opgesteld  (daltondoelen) 

 Elke twee weken staan er andere doelen centraal. 

 ●  De  website  is vernieuwd er is meer aandacht voor dalton. 

 ●  We hebben het  daltonhandboek  in samenwerking met het  team herschreven. 

 ●  De  aanbevelingen  naar aanleiding van de  daltonvisitatie  in mei 2015 

 Ontwikkelpunten voor de komende jaren: 

 ●  Rapportfolio implementeren 

 ●  Kindgesprekken 

 ●  Thematisch werken op het gebied van WO (nieuwe methode) 

 ●  Kwaliteitskaarten ontwikkelen 

 ●  Borgen van de afspraken in het Daltonhandboek 

 ●  Experimenteren/proeftuintjes. 

 ●  De aanbevelingen naar aanleiding van de Daltonvisitatie in maart 2023. 
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 Hoofdstuk 10 Dalton en bewegingsonderwijs 

 10.1 Aanpak 

 De dalton kernwaarden zijn een leidraad bij ons op school. 

 Gym is een prachtig middel waar deze kernwaarden 

 wekelijks naar voor kunnen komen. Hieronder wordt onze 

 dalton aanpak in het bewegingsonderwijs kort 

 beschreven. Alle kernwaarden gaan hand in hand met 

 elkaar, daardoor wordt het hieronder niet per kernwaarde 

 omschreven. 

 Groep 1/2: 

 Samen en alleen spelen, zelfstandig werken, ontdekken en veel succes belevingen. Omgaan met 

 tegenslagen en succes. Veel individuele oefeningen en spelend leren. Start met het zelf reguleren van 

 eenvoudige spellen. Tijdens en na de les evalueren met de klas. 

 Groep 3/4: 

 Van samen naar tegen elkaar, zelfstandig werken, ontdekken en veel succes belevingen. Omgaan met 

 tegenslagen en succes. Veel individuele oefeningen en spelend leren. De spellen worden in steeds 

 grotere groepen gespeeld. Steeds vaker zelf spelen reguleren en zelf situaties oplossen. Tijdens en na de 

 les evalueren met de klas. 

 Groep 5/6: 

 Samen en tegen elkaar, zelfstandig werken, meer zelfregulatie van onderdelen. Veel succes belevingen 

 en af en toe een tegenslag. Zelfstandig werken door het kijken naar een bord en herkenbare 

 sportsituaties/ spellen in de les. Meer grote en complexere spellen. Van sturend naar meer begeleidend 

 lesgeven. Onder begeleiding zelf fluiten en situaties oplossen. 

 Groep 7/8: 

 Samen en tegen elkaar, organiseren en reguleren, lesgeven aan jongere groepen/ elkaar, sportdagen 

 begeleiden en organiseren. Zelfstandig werken door het kijken naar een bord en herkenbare 

 sportsituaties/ spellen in de les. Grote complexe spellen spelen. Vooral begeleidend lesgeven. Zelf 

 spellen kunnen reguleren. Tijdens en na de les evalueren met de klas. 
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 10.2 Lessenreeksen en zelfstandig werken 

 Er wordt gewerkt met lessenreeksen waar leerlingen op hun eigen niveau kunnen werken. Na een aantal 

 lessen kunnen de leerlingen deze lessen zelfstandig. 

 Door zelfstandig te kunnen werken, wordt de effectiviteit vergroot. Daarnaast moeten de leerlingen hun 

 verantwoordelijk nemen anders mogen en kunnen ze niet zelfstandig werken. Daarvoor moeten ze goed 

 samenwerken. Naderhand wordt er gereflecteerd. Wat ging er goed? En wat kan er beter/ zou je de 

 volgende keer anders doen? 

 Vanaf groep 1/2 leren leerlingen zelfstandig spellen te spelen. Hoe ouder de leerlingen worden hoe meer 

 ze zelf gaan regelen/ reguleren. Van zelf in de rij staan tot aan het commando geven bij het kogelstoten 

 aan een groep. Het fluiten/ scheidsrechter zijn en de score bijhouden is ook onderdeel van het 

 zelfstandig regelen. Hoe ouder ze worden hoe complexer de situaties. De docent gaat van sturend naar 

 begeleidend zodra de leerling de lessen veilig kunnen regelen. 

 Doelen / kijkwijzer les 
 Het reflecteren kan ook op de bewegingsdoelen van de kinderen. Er zijn doelen en kijkwijzers die de 
 kinderen kunnen gebruiken. Ze kunnen de doelen bekijken en zelfstandig of samen aan de slag. 
 Daarnaast worden de lesdoelen tijdens de uitleg duidelijk gemaakt en wordt er aan het einde van de les 
 geëvalueerd. 

 Zelf regel les (speeltuin les): 
 Dit is een les waarbij de leerlingen een gymlokaal vol met opstelling zien die ze al kennen. Tijdens deze 
 lessen worden de afspraken herhaald en mogen de leerlingen zelfstandig aan het werk. Dit zorgt voor 
 weinig uitleg en veel beweegtijd. De leerlingen kunnen hier zelf bepalen naar welk onderdeel ze gaan. 
 Het kan ook voorkomen dat een spel is uitgelegd op het bord en de leerlingen bij binnenkomst het bord 
 moeten lezen en starten. 

 steunzwaai gymles  kijkwijzer doelen                           gymles steunzwaaien 
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 10.3 Tutorgym 
 In de groepen 7 en 8 gaan de leerlingen in 5/6 tallen een dag meelopen als meester en juf bij de groepen 
 2 met de gymmeester. Hier krijgen ze de volgende taken: 
 Voor de les: 

 ●  Klaarzetten en de onderdelen bespreken met de meester 

 Tijdens de les 
 ●  Helpen met het uitleggen van de activiteit 
 ●  De kinderen helpen die het onderdeel niet snappen 
 ●  Kinderen ondersteunen en tips geven als zij iets moeilijk vinden 
 ●  Zelf voor een groep leerlingen staan en uitleg geven 
 ●  De rol als meester en juf vervullen voor leerlingen die 5/6 jaar jonger zijn. Meemaken hoe het is 

 om een groep te begeleiden 

 Na de les: 
 ●  De leerlingen begeleiden naar hun groep 
 ●  De gymzaal opruimen en verbouwen 
 ●  Evalueren en reflecteren op de gegeven lessen 

 Organiseren sportdag: 
 Groep 8 gaat een sportdag organiseren voor groep 1/2 en 3/4. Zij krijgen een opdracht om een aantal 
 spellen te verzinnen en deze uit te werken. De leerlingen begeleiden een groepje kinderen of een 
 activiteit. De overige leerlingen begeleiden de groepjes die van onderdeel naar onderdeel gaan. 
 Daarnaast zijn de groepen 8 op meerdere sportdagen begeleiders van de jongere groepen. 

 tutorgym  sportdag 
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 Hoofdstuk 11 Bijlagen 

 Visitatie lidscholen 
 Nederlandse Dalton Vereniging 

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

 Zie handleiding visitatie lidscholen 
 (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) 

 Naam school  OBS Aldoende 

 Adres Tweede Boerhaavestraat 47  Postcode en plaats  1091 AL 

 Amsterdam 

 E-mailadres school  info@obsaldoende.nl 

 Directeur  K. van den Akker 

 Adjunct-directeur 

 Daltoncoördinator 

 Aantal groepen/ klassen (VO) 17 

 Aantal leerlingen 420 

 Populatie (PO)/ schoolsoort (VO)  PO 

 Aantal leraren 20 

 In bezit van Daltoncertificaat 16 

 Bezig met Daltoncursus 

 Nevenvestigingen Ja, één 

 Stand van zaken inspectie 2012 laatste bezoek, positief, basisarrangement  Visitatieteam 

 Voorzitter 

 Lid 1. 

 Lid 2. 

 Lid 3. 

 Datum visitatie 21-05- 2015 
 Soort visitatie 1e licentieaanvraag 

 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 
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 aanbeveling 1. 

 Maak van het item “keuzewerk” een ontwikkelingspunt. Stel daarbij vragen zoals: Wat moet en/of  kan 
 er in? Krijgen alle leerlingen kans aan keuzewerk te mogen werken? Hoe kan keuzewerk een 
 geïntegreerd onderdeel zijn in de Taak? Wanneer mogen leerlingen werken aan keuzewerk? 

 evaluatie school 

 Direct na de visitatie zijn er door collega’s Aldoende Daltonscholen bezocht om inspiratie op te doen. 
 Vervolgens zijn er verschillende vormen van keuzewerk uitgeprobeerd: centrale kasten, ingedeeld  volgens 
 de uitgangspunten van meervoudige intelligentie (MI) voor de groepen 5 t/m 8 in de aula en 
 opdrachtkaarten op basis van MI. Uiteindelijk heeft het keuzewerk zich doorontwikkeld naar een  keuzekast 
 per jaargroep en voor de groepen 5 t/m 8 heeft het keuzewerk meer inhoud gekregen door  de drie zinnen 
 onderaan de weektaak: ‘Ik wil meer weten over’, ‘Ik wil meer oefenen met’ en ‘Ik kies.’ 

 Hieronder staat omschreven hoe het er nu voor staat met het keuzewerk op Aldoende: 

 Tijdens  keuzewerk  is  de  leerling  vrij  om  te  kiezen  wat  en  hoe  er  geleerd  wordt.  De  keuzekasten  zijn 
 ingericht  volgens  de  uitgangspunten  van  MI.  Leerlingen  zijn  niet  op  alle  terreinen  even  sterk,  ze  zijn 
 bijvoorbeeld wel rekenknap, maar niet woordknap. Als er dan uit de M.I. keuzekast gekozen wordt, 
 kan er compenserend of versterkend te werk gegaan worden. Leerlingen kiezen werkjes op terreinen  waar 
 ze minder goed/extra goed in zijn. 
 Met sommige kinderen zijn er individuele afspraken met betrekking tot het keuzewerk, de leerkracht 
 stuurt bij waar nodig. 

 Groep 1/2 
 •keuzewerk staat niet op de weektaak 
 •twee keer per dag 45min-60min 
 •eerste activiteit staat vast op het juffenbord, daarna mogen kinderen zelf kiezen tijdens het spelen en 
 werken (spelen in de hoeken, ontwikkelingsmateriaal, constructie materiaal, knutselen, tekenen,   spelletje 
 doen etc.) 

 Groep 3 
 •keuzewerk staat op de weektaak 
 •vaste momenten en zelf inplannen op de weektaak 
 •uit sommige kasten mag er in de ochtend worden gekozen en andere kasten en de in de middag. 

 Groep 4/5 
 •keuzewerk staat op de weektaak 
 •moment is vrij, wordt op de weektaak ingepland 
 •twee keer per week een 1/2 uur 
 •een ‘ik wil meer weten over’(informatie boekjes) en een ‘ik wil meer oefenen met’(uit één van de kies 
 kasten)keuze taak per week 
 •kasten zijn op basis van verschillende soorten intelligenties ingedeeld 

 Groep 6/7/8 
 •keuzewerk staat op de weektaak 
 •moment is vrij, wordt op de weektaak ingepland 
 •drie keer per week wordt er minimaal 20 minuten gewerkt aan de volgende onderdelen: 
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 ‘Ik wil meer weten over’ 
 De kinderen kiezen zelf een onderwerp waarover zij meer informatie willen gaan zoeken op het  internet of 
 in informatieve boeken. Vervolgens volgt de verwerking (mindmap, muurkrant, gedicht,  knutselwerkstuk, 
 tekening, spel, interview, proefje, powerpointpresentatie, quiz enz.) Kennis wordt op  deze manier gedeeld 
 met de klas. Het kan zijn dat kinderen een langere tijd aan een onderwerp  werken. 

 'Ik wil meer oefenen met' 
 De kinderen kiezen zelf waar ze meer mee willen oefenen: bijvoorbeeld begrijpend lezen, spelling of  een 
 specifiek rekenonderdeel. Het oefenen kan op de computer, met een leerspelletje uit de kieskast  of op 
 papier en mag alleen, samen of in een groepje. Kinderen in groep 8 kunnen er ook voor kiezen 
 om te oefenen met uitdagende leerstof uit de Topklassersboekjes: bijvoorbeeld Spaans, Frans, 
 Scheikunde, Natuurverschijnselen, Wiskunde, Sterrenkunde enz. 

 ‘Ik kies’ 
 De kinderen kiezen iets uit de keuzekast die in intelligenties is ingedeeld. Het aanbod bestaat uit: 
 rekenknap, woordknap, zelfknap, samenknap, natuurknap, beweegknap, beeldknap en muziekknap. 

 bevindingen visitatieteam 

 Het team van Aldoende heeft afgelopen jaren het keuzewerk tot een belangrijk  ontwikkelpunt gemaakt. We 
 hebben een goed nieuw systeem van keuzewerk met  een indeling gebaseerd op meervoudige intelligentie 
 gezien. We hebben ook gezien  dat het heel goed werkt in de praktijk 

 aanbeveling 2. 

 Ontwikkel het beoordelen (lees nakijken) van het eigen werk door leerlingen. Er is meer mogelijk dan  alleen 
 het nakijken van rekenwerk  . 

 evaluatie school 

 Na de visitatie is een doorgaande lijn ontwikkeld m.b.t. het nakijken. In de groepen 1 t/m 3 wordt veel 
 gewerkt met zelfcorrigerend materiaal. Vanaf groep 4 heeft elke groep een nakijktafel met een  stappenplan 
 (zie bijlage), groene pennen en antwoordenboeken. In groep 4 wordt aangeleerd hoe de  kinderen rekenen 
 moeten nakijken volgens het stappenplan. In groep 5 wordt ook het zelf nakijken  van taal* en spelling 
 aangeleerd. In de bovenbouw kijken de kinderen al hun werk zelf na. Kinderen  reflecteren op het gemaakte 
 en nagekeken werk en beoordelen dan zelf of zij hulp nodig hebben en  van wie. Nagekeken werk wordt 
 uiteindelijk ingeleverd in de inleverkast. In de middenbouw wordt het  nagekeken werk nog veelvuldig door 
 de leerkracht bekeken. Op weg naar de bovenbouw zijn leer lingen steeds meer zelf verantwoordelijk. 
 Begrijpend lezen, wereldoriëntatie en studievaardigheden  worden klassikaal nabesproken. 

 *  Aldoende heeft sinds dit schooljaar een nieuwe taal-  spellingmethode: STAAL. We zijn bezig met de implementatie hiervan.  Deze 
 methode is uitgekozen omdat er Daltonelementen in zitten. Het zelf nakijken vereist nog de nodige begeleiding. 

 Momenteel zijn we aan het experimenteren met evalueren en reflecteren. De doorgaande lijn hiervan 
 wordt nog verder uitgewerkt: 

 Groep 1/2 : de leerlingen evalueren mondeling, één op één of in de kring. 

 Groep 3 en 4: de leerlingen evalueren de week door één van de drie smileys in te kleuren:  blij, 
 neutraal of sip. 

 Vanaf groep 5: de leerlingen schrijven op wat er goed en niet goed ging. 

 Vanaf groep 6 kunnen de leerlingen hun voornemen voor de week opschrijven, dat wordt aan het  eind van 
 de week geëvalueerd. 

 Visitatieverslag op basis van 6 kernwaarden, september 2013 

 46 



 In de groepen 7 en 8 vullen de kinderen een kolom in op hun weektaak: 
 -Snap ik het? 
 Als je het snapt zet je er een +, als je het nog niet helemaal snapt een +/- en als je het nog moeilijk  vindt 
 een -. 

 Als de kinderen hun werk af hebben komen ze met hun weektaak naar de leerkracht. Op dat moment  wordt 
 het werk van de dag met de leerkracht mondeling geëvalueerd. Tevens wordt besproken wat  het kind 
 verder gaat doen. 

 De leerkracht kan op verschillende manieren aangeven dat de evaluatie heeft plaatsgevonden:  •door 
 iets te noteren op de weektaak 
 •met een krul, sticker of stempel 

 Tijdens de maandelijkse inloopochtenden krijgen ouders de gelegenheid om de toetsen/gemaakt  werk te 
 bekijken in het portfolio. Kinderen gaan met hun ouders in gesprek en reflecteren/evalueren  samen. 

 bevindingen visitatieteam 

 Er is al veel werk gemaakt van het experimenteren met het evalueren en reflecteren  door leerlingen. Het team 
 geeft zelf al aan in hun jaarplan dat ze evalueren/ reflec teren in een duidelijke doorgaande lijn willen gaan 
 plaatsen voor de groepen 1-8. Het plan om de leerdoelen van de leerlingen, de rapportage, de kindgesprekken en 
 de 10-minuten gesprekken hierbij te betrekken lijkt ons een goede zaak.  Het visitatieteam vindt ook dat het team 
 van Aldoende hierop stevig moeten gaan  inzetten komende jaren. We hebben daar ook nog een aanbeveling op 
 gegeven. 

 aanbeveling 3. 

 Ontwikkel een doorgaande lijn in het plannen van werk door de leerlingen. In de groepen 1 / 2 
 momenteel wel hier en daar aanwezig, in de middengroepen niet of nauwelijks en in groep 7 / 8  weer 
 heel goed. 

 evaluatie school 

 We hebben een doorgaande lijn in plannen met betrekking tot werk ontwikkeld, waar we inmiddels  vier 
 jaar mee werken. 

 In groep 1 en 2 wordt er gewerkt met planborden. 
 In de groepen 3 en 4 wordt er gewerkt met een papieren weektaak met plaatjes. In 
 de groepen 5 t/m 8 wordt er gewerkt met een papieren weektaak* 

 *Onze school heeft, in samenwerking met andere Daltonscholen deze weektaak ontwikkeld. Een 
 voorbeeld van deze weektaak met een begeleidend artikel in het blad ‘Daltonvisie’  (Jaargang 2, nummer  1, 
 september 2013) 

 bevindingen visitatieteam 

 Het visitatieteam is van mening dat het team van Aldoende deze aanbeveling op  een duidelijke wijze heeft 
 uitgewerkt. 
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 aanbeveling 4. 

 Slotopmerkingen: 
 1. Bij aanbeveling twee hebben we de volgende tip: beoordelen van eigen werk kan b.v.  door een 
 kolom smileys of met ++/+/+-/-/-- toe te voegen. Kinderen worden door het zelf  beoordelen nog 

 meer eigenaar van hun eigen leren; en dus meer verantwoordelijk. 
 2. Op de tweede plaats een tip bij aanbeveling drie. Bij het uitbouwen van planning is het  wellicht 

 handig om in de middenbouwgroepen een tijdje met een twee- en een driedaagse  taak te werken, 
 zodat leerlingen echt kunnen plannen op welke dag ze een bepaald werk  maken. Nu is het een 
 dagtaak die gemaakt wordt tijdens het zelfstandig werken. Een leerling  kiest ‘slechts’ wat hij eerst 
 doet, maakt het en kiest dan het volgende. 

 3. Een positief punt vonden wij het gebruik van de agenda in groep 8. Al het werk van een week  wordt 
 aangeboden op een A4-tje en op de begindag plannen de leerlingen de week  zelfstandig door deze 
 in hun eigen agenda te schrijven. Top. 

 4. Binnen de daltonwerkgroep wordt al gebruik gemaakt van het instrument collegiale  consultatie. 
 Wij hebben begrepen dat jullie dat willen uitbreiden naar alle collega’s. Wij  juichen dat van harte 
 toe. “Dalton” kan je ook van elkaar leren. Benut elkaars sterke kanten. 

 5. Wij hebben een warm onthaal gekregen. Wat een charmante ontvangst! Koppeltjes  leerlingen 
 gekleed in “schooluniform” leidden ons rond door hun school. En of ze nu 12 jaar  waren of 5 ze 
 wisten ons te laten zien waarvoor wij kwamen. 

 6.  Het gesprek met de leerlingen bevestigde ons beeld  van de pedagogische sfeer, dat wij  rondgaande 
 door de school proefden. Op basis van vertrouwen geven jullie zo veel als  mogelijk is, 
 verantwoordelijkheid aan leerlingen. De leerlingen gaven elkaar alle kans vanuit  hun persoonlijke 
 deskundigheid ons te vertellen hoe het reilt en zeilt op de school en binnen  de raad. 

 evaluatie school 

 1. Zie: evaluatie aanbeveling 2 
 2. Zie: evaluatie aanbeveling 3 
 3. De agenda is sinds de komst van de nieuwe weektaak niet meer in gebruik. 4. Wij wisselen 
 schoolbezoeken (externe collegiale consultatie) af met bezoeken aan de  maatjesklas (interne 
 collegiale consultatie). 
 5. Een vaste groep kinderen leiden in de school geïnteresseerde ouders rond. Ook dit jaar zal  de 

 visitatiegroep worden rondgeleid door deze kinderen. 
 6. Op dit moment hebben we geen leerlingraad, wij willen daar schooljaar 2015-2016 weer mee 

 beginnen 

 bevindingen visitatieteam 

 Het visitatieteam is van mening dat het team van Aldoende deze aanbeveling  op een duidelijke wijze 
 heeft uitgewerkt. 
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 1. Vrijh  Indicatoren op leerlingniveau 

 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. 

 evaluatie school 

 Parel: 

 · Bij het keuzewerk bepalen de kinderen zelf wat ze willen leren en hoe: de kleuters werken  met “mijn 
 plan”: in overleg met de leerkracht wordt bedacht wat de leerlingen willen leren en  hoe. Vanaf groep 
 5 wordt er drie keer per week minimaal 20 minuten gewerkt aan de  onderdelen: ‘ik wil meer weten 

 over…’ , ‘ik wil meer oefenen met…’ en ‘ik kies deze week…’ 

 · Leerlingen kunnen omgaan met vrijheden en verantwoordelijkheden, dankzij de structuur die  de 
 leerkracht biedt met behulp van weektaak, afspraken/regels. 

 Knelpunt: 

 · Alle materialen hebben vaste plekken en leerlingen hebben verantwoordelijkheid in de vorm  van 
 huishoudelijke taken, maar niet alle kinderen gaan daar even zorgvuldig mee om. Dat  maakt dat 
 er continu aandacht aan moet worden besteed. 

 · De leerlingenraad functioneerde niet naar behoren. Schooljaar 2015-2016 maken we een  nieuwe 
 start. 

 bevindingen visitatieteam 

 Er is een duidelijke doorgaande lijn te zien in de verantwoordelijkheid voor de ver werking van de taak. Ook het 
 zelf nakijken zien we terug. Er zijn duidelijke regels en  afspraken die schoolbreed gedragen worden. De 
 werkplekken worden effectief  gebruikt. De huishoudelijke taken worden structureel vanaf de kleuters door 
 maatjes  uitgevoerd en schuif deze elke week door. 
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 Indicatoren op leraarniveau 

 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. 

 evaluatie school 

 Parel: 
 · Leerkrachten kijken goed naar kwaliteiten en eigenschappen van kinderen, iedereen is  anders en wordt 
 geaccepteerd hoe hij/zij is. 

 · In de groepen 7 en 8 wordt groepsdoorbroken in niveaugroepen gewerkt. Hierdoor wordt de 
 effectieve leertijd vergroot. 

 Knelpunt: 
 · Versnellen en compacten in leerstof kost nog moeite binnen de methoden die wij hebben.  De 

 school kan groeien in het durven loslaten van methoden. 

 bevindingen visitatieteam 

 Het visitatieteam heeft kunnen zien dat de leerlingen kunnen omgaan met vrijheid in 
 gebondenheid/verantwoordelijkheid en vertrouwen. De leerkrachten geven het  vertrouwen aan de leerlingen en 
 laten duidelijk los. Dit kan omdat de leerlingen  vanaf de onderbouw leren omgaan met verantwoordelijkheid. 
 Hierbij is een door gaande lijn te zien. 
 Door deze methode heeft de leerkracht tijd om individuele leerlingen te begeleiden.  De omgang tussen 
 leerlingen onderling en leerlingen en leerkrachten straalt respect  uit. 

 Het groepsdoorbroken niveauwerken in groep 7/8 is zeer effectief. Interessant om te  bekijken of dit ook voor de 
 andere groepen zou kunnen werken zodat differentiatie  beter te behappen is. Denk hierbij ook aan versnellen en 
 compacten. 

 Indicatoren op schoolniveau 

 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. 
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 evaluatie school 

 Parel: 
 · Het voltallig team is zelf verantwoordelijk voor het opstellen van jaarplannen  voor 

 verschillende vakgebieden per vakgroep. 

 Knelpunt: 
 · Soms is er onvoldoende tijd om elkaar adviezen te geven en te begeleiden. 

 bevindingen visitatieteam 

 De betrokkenheid onder de leerkrachten is hoog. Dalton wordt door alle leerkrachten  gedragen. Leuk om te 
 ervaren hoe gedreven de leerkrachten zijn. Fantastisch dat het team zelf verantwoordelijk is voor het opstellen van 
 de jaarplannen en gebruik maakt van coöperatieve werkvormen voor vergaderingen. Het Daltonboek biedt veel 
 steun aan nieuwe leerkrachten. De doorgaande lijnen zijn  helder omschreven. 
 Nieuwe leerkrachten worden gekoppeld aan leerkrachten die al wat langer op de  school werken. De 
 parallelgroepen zitten dicht bij elkaar, zodat de kinderen en  leerkrachten samen kunnen werken. 

 Indicatoren op leerlingniveau 

 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. 

 evaluatie school 

 Parel: 
 · De kinderen kunnen zelfstandig werken omdat er bij ons duidelijke afspraken, regels en  structuren in 

 de groep aanwezig zijn. 

 · Er is een doorgaande lijn is wat betreft het gebruik van dalton middelen. 
 ·  Er  is  een  doorgaande  lijn  voor  het  plannen  door  middel  van  het  “weektaakbord”  bij  de  kleuters,  de 

 weektaak met plaatjes in de groepen 3 en 4 en vanaf groep 5 een geschreven  weektaak. 

 · De weektaak van groep 5 t/m 8 (door ons zelf ontwikkeld en vermeld in een artikel  Daltonvisie) 

 · Leerlingen leiden nieuwe ouders en geïnteresseerden rond door de school aan de hand van  een 
 Dalton-checklist. 
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 Knelpunt: 
 ·  Onze  nieuwe  spelling/taalmethode  STAAL  zorgt  voor  een  kleine  achteruitgang  m.b.t.  zelfstandigheid  en 

 zelf nakijken. Op het moment dat wij meer ervaring hebben met de  methode zal het verbeteren. 

 bevindingen visitatieteam 

 In het Daltonboek lezen we “Leer mij het zelf doen”. Dat is ook wat we zien in de  praktijk. Leerlingen zijn 
 zelfredzaam. Kunnen omgaan met uitgestelde aandacht. Vragen hulp als ze dat nodig hebben, zelfs aan ons 
 omdat we in de buurt waren. 
 Dat er is gekozen om bij de nieuwe methode nog even te wachten met zelf nakijken  om eerst de methode eigen 
 te maken is te begrijpen. 

 Indicatoren op leraarniveau 

 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. 

 evaluatie school 

 Parel: 
 · Ons klassenmanagement 
 · In Aldoende 1 is er het “Jonge kindlab”, in Aldoende 2 zijn de “Pittige Plustorens” waar  leerlingen met 

 talenten aan de slag kunnen. 

 Knelpunt: 
 · Soms lukt het niet om ieder kind het passend te bieden doordat er soms wel erg veel  niveauverschil is 

 in een groep. 

 bevindingen visitatieteam 

 Er wordt optimaal gebruik gemaakt van het gebouw. En dat in een oud maar mooi  gebouw, heel knap gedaan. 
 De randvoorwaarden stellen de leerling in staat zelfstandig te kunnen werken.  Er is voldoende sprake van 
 vertrouwen/loslaten. De organisatie van het klassenmanagement is op orde. Leerkrachten leiden en begeleiden 
 waar nodig. Kinderen  worden gewaardeerd, ondersteund en uitgedaagd. Er wordt tijd geboden voor 
 zelfstandig werken. De inrichting van het lokaal ondersteunt het zelfstandig kunnen  werken. Differentiatie is 
 onderdeel van de taak. 
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 Indicatoren op schoolniveau 

 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. 

 evaluatie school 

 Parel: 
 · Vakgroepen waaraan de leerkrachten deel kunnen nemen. Ieder kan een vakgroep kiezen  naar 

 interesse en talent. 

 Knelpunt: 

 · Teamontwikkeling wordt soms geremd door tijd en middelen  . 

 bevindingen visitatieteam 

 Het is goed dat het hele team wordt meegenomen in de daltonontwikkeling. Ga je te  snel 
 dan haken leerkrachten af en blijven ze achter. 
 Het is niet erg dat de ontwikkeling dan soms wat geremd wordt. Het is belangrijker  dat 
 iedereen aan boord blijft. 

 Het enthousiasme wat de leerkrachten uitstralen geeft ons het vertrouwen dat de 
 ontwikkeling doorzet. 

 Indicatoren op leerlingniveau 

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

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

 evaluatie school 

 Parel: 
 · “Aldoende-leerlingen” zijn gewend om aan elkaar hulp te vragen en om elkaar te helpen.  · We 
 hebben “maatjesgroepen” (bijv. groep 7 leert groep 4 schaken). 

 Knelpunt: 
 · Passend onderwijs 
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 bevindingen visitatieteam 

 We hebben verschillende vormen van samen werken en samenwerkend leren  gezien met gebruik maken van 
 coöperatieve werkvormen. De groepen worden op  verschillende manieren samengesteld, afhankelijk van het 
 doel van de opdracht,  cognitief of sociaal. Er is een duidelijke doorgaande lijn tot groepsdoorbrekend  werken 
 in de hoogste groepen te zien. 
 Het werken met maatjes is overal ingevoerd en wordt in eerste instantie gebruikt  voor verschillende 
 werkvormen. Daarnaast doen zij ook de huishoudelijke klussen. Ook hier worden groepsdoorbrekende 
 opdrachten uitgewerkt. 

 Indicatoren op leraarniveau 

 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. 

 evaluatie school 

 Parel: 
 · Coöperatieve werkvormen worden ingezet op studiedagen en vergaderingen. · Leerkrachten leren de 
 leerlingen hoe ze van en met elkaar kunnen leren en hoe ze rekening  houden met elkaars verschillen 
 en kwaliteiten. 

 Knelpunt: 
 · Het team heeft een training gevolgd op het gebied van coöperatieve werkvormen.  In 

 sommige klassen is het moeilijk deze werkvormen uit te voeren. 

 bevindingen visitatieteam 

 De  leerkrachten  maken  gebruik  van  coöperatieve  werkvormen.  Op  de  taak  wordt  aangegeven  wanneer  er 
 samengewerkt moet worden. In andere situaties zijn de  leerlingen hierin vrij. 

 Indicatoren op schoolniveau 

 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. 
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 evaluatie school 

 Parel: 
 · Coöperatieve werkvormen worden ingezet op studiedagen en vergaderingen. 

 bevindingen visitatieteam 

 Er zijn verschillende vormen van overleg tussen de leerkrachten zoals tussen beide  locaties, in bouwgroepen. Er 
 is een goede samenwerking met ouders bij het organiseren van diverse activiteiten. Het plan om met 
 Daltonscholen binnen het bestuur  een nauwer overleg te gaan voeren, juichen we van harte toe. 

 Indicatoren op leerlingniveau 

 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. 

 evaluatie school 

 Parel: 
 · Vanaf groep 7 zijn de leerlingen aanwezig bij de voortgangsgesprekken met ouder en 

 leerkracht. 

 · Onze leerlingen evalueren wekelijks hun werkzaamheden en gedrag. 

 Knelpunt: 
 · Nog niet ieder kind is in staat om eigen werk te reflecteren en hier leerpunten uit te halen. 

 bevindingen visitatieteam 

 We zagen een heel volledige taak waar leerlingen de week in kunnen plannen maar  ook kunnen reflecteren. 
 Over het werkelijk evalueren hebben we de kinderen horen  vertellen, door de dag in de weektaak hebben we dit 
 tijdens ons bezoek kunnen  zien. We zagen gedurende ons bezoek leerkrachten op een constructieve manier 
 leerlingen feedback geven. 
 Aandachtspunt zou kunnen zijn om de doelen (wat al in ontwikkeling is) inzichtelijk  en zichtbaar te maken voor 
 de leerlingen (bv op de taak of aan de muur/whitebord) Het reflecteren en evalueren van vooraf gestelde 
 doelen is dan concreter voor de  leerling. 
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 Indicatoren op leraarniveau 

 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. 

 evaluatie school 

 Parel: 
 · De leerkracht evalueert zichzelf met behulp van een door Aldoende op maat ontwikkelde 

 kijkwijzer. 

 Knelpunt: 
 · Reflecteren is nog in ontwikkelfase. 

 bevindingen visitatieteam 

 De kijkwijzer, die de school heeft ontwikkeld, is een mooi instrument tot reflectie.  Het team straalde ook uit dat 
 ze graag willen blijven verbeteren er werd tijdens ons  bezoek ook actief feedback gevraagd door een aantal 
 leerkrachten. 

 We hebben het vertrouwen dat de ontwikkelfase waarin de school m.b.t. reflecteren zal leiden tot een goede 
 doorgaande lijn. 

 Indicatoren op schoolniveau 

 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. 

 evaluatie school 

 Parel: 
 · Studiedagen worden ingezet om te reflecteren op ons Daltononderwijs. Een voorbeeld  hiervan 

 is ‘het Daltoncafé’. 

 · Eén van de drie voortgangsgesprekken is een “omgekeerd 10-minuten” gesprek. 

 Knelpunt: 
 · Er is nog geen doorgaande lijn m.b.t. evalueren en reflecteren op leerlingniveau. Dit is een 

 ontwikkelpunt. 

 bevindingen visitatieteam 

 Het omgekeerde tien-minutengesprek is inderdaad een parel! De ouders die wij  spraken, waren hier ook erg 
 enthousiast over. Mooi ook dat de gelegenheid wordt  gegeven om de mindmap of de vragenlijst te gebruiken. 
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 5  Indicatoren op leerlingniveau 

 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. 

 evaluatie school 

 Parel: 
 · Het inzetten van de hulpmiddelen zoals het stoplicht, uitgestelde aandacht en het blokje zorgt  tevens 

 voor effectieve leertijd. 

 · De weektaak en het gegeven instructierooster zorgen ervoor dat er efficiënt gebruik wordt 
 gemaakt van de leertijd. 

 · De kinderen kunnen het keuzewerk inzetten om aan hun eigen ontwikkeling te werken. 

 Knelpunt: 
 · Niet alle leerlingen hebben zicht op de leerdoelen omdat het zichtbaar maken van leerdoelen  nog een 

 ontwikkelpunt op schoolniveau is. 

 bevindingen visitatieteam 

 Jullie kijken heel gericht naar de effectiviteit van jullie daltononderwerpen. Het regelmatige evalueren van de 
 effecten en de doelmatigheid hiervan heeft een hoge  prioriteit in jullie daltononderwijs. Een mooi voorbeeld 
 hiervan is het grote belang  van de koppeling te leggen tussen de leerling en zijn leerdoel. Hiermee bevorder je 
 naar onze mening een optimalisering van de effectiviteit van je daltononderwijs! 

 Indicatoren op leraarniveau 

 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. 
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 evaluatie school 

 Parel: 

 · De weektaak, de duidelijkheid van het instructierooster en de niveaugroepen zorgen ervoor  dat de 
 leerkracht op een efficiënte en verantwoorde wijze omgaat met zijn lestijd.  · Coöperatieve werkvormen, 
 (activerende) instructies, maatjeswerk, tutor-leren en duo-lezen  zorgen voor afwisseling van 
 leeractiviteiten tijdens de les. 

 · De ‘Pittige Plus Torens’ en ‘Het jonge kind lab’ geven kinderen de mogelijkheid om  onderzoekend en 
 ontwerpend te leren. 

 Knelpunt: 
 · Het leerstofaanbod kan beter worden afgestemd op de leerbehoeften en mogelijkheden van  de 

 kinderen door het werken in niveaugroepen. Waar nodig kan sterker gebruik worden gemaakt van 
 een eigen leerlijn en de inzet van aanvullend materiaal. 

 bevindingen visitatieteam 

 Het visitatieteam is van mening dat jullie leraren heel bewust continu zich afvragen: ‘ 
 doen we de goede daltononderwerpen en doen we die goed’. We hebben ervaren  dat dit 
 een proces is dat jullie leraren inmiddels in hun daltongenen hebben zitten. 

 Indicatoren op schoolniveau 

 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. 

 evaluatie school 

 Parel: 
 · Aldoende heeft een kijkwijzer gemaakt om de doorgaande lijn van onze Daltonafspraken in  de klas 

 te waarborgen. Tevens gebruiken we een door ons gemaakte indicatorenlijst voor  leerkrachten. 
 Op deze manier krijgen we inzicht in de ontwikkelpunten. 

 · De vakgroepen van Aldoende zijn zelfsturend. Ze maken het beleidsplan, de jaarplannen en  houden 
 het team op de hoogte. De bestaande vakgroepen zijn: Dalton, taal, rekenen, wereld oriëntatie, 
 meer- en hoogbegaafdheid/techniek, sociaal-emotioneel, schrijven, cultuur,  Engels. 

 · De school werkt met Pedagogiekstudenten, onder de verantwoordelijkheid van de IB er/leerkracht. 
 Zij begeleiden onder andere leesgroepjes, Pittige Plustorens, spellinggroepjes  en geven extra 
 instructie aan kinderen met een eigen leerlijn. 

 Knelpunt: 
 · Het zichtbaar maken van leerdoelen is in ontwikkeling. 
 · De groepsgrootte in relatie tot beschikbare ruimte is bepalend voor de mogelijkheden. · De 
 “ik-doelen” zijn nog in ontwikkeling en kunnen functioneren als doorgaande lijn voor 
 Daltoncompetenties van leerlingen. 
 · Passend onderwijs. 
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 bevindingen visitatieteam 

 Op schoolniveau zien we dat het lerarenteam van Aldoende ook de juiste maar ook mooie keuzes maakt in hun 
 zoektocht naar het meest effectieve in de Dalton onderwerpen voor hun leerlingen. De diverse kijkwijzers, het werken 
 in vakgroepen  en de inzet van met name pedagogiek studenten op de eerder genoemde dalton onderwerpen leveren 
 een belangrijke bijdrage aan de nodige effectiviteit van jullie  Daltononderwijs! 

 Borging 
 Indicatoren op schoolniveau 

 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. 

 evaluatie school 

 Parels: 
 · De organisatie en uitvoering van onze Daltonavonden hebben een grote opkomst en worden  positief 

 gewaardeerd door ouders. 

 · We leren van en met elkaar en zijn samen verantwoordelijk voor de doorgaande lijn en de  gestelde 
 doelen. 

 · We hebben een Daltonvakgroep en Daltoncoördinator en een enthousiast team met een  goede 
 Daltonvisie. 

 · Tijdens de verbouwing van Aldoende 2 is rekening gehouden met Daltonmogelijkheden door  het 
 plaatsen van tussenruimtes en verschillende werkruimtes. 

 Knelpunt: 
 · Nog niet alle leerkrachten en de directeur zijn Daltonbevoegd. 
 · Ouderbetrokkenheid bij het ondersteunen van de Daltonontwikkeling kan worden vergroot. · Onze 
 Daltonregio functioneert niet naar behoren. 
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 bevindingen visitatieteam 

 Wij vinden dat jullie er alles aan doen om jullie Daltononderwijs te borgen. Jullie  Daltonboek is hiervan een 
 mooi voorbeeld. Elk jaar evalueren jullie samen het  Daltononderwijs van Aldoende en op basis van deze 
 evaluatie vult Aldoende het  Daltonboek aan. Dat Daltonboek beschrijft en borgt tevens jullie Daltononderwijs. 
 Wij vinden het heel positief dat jullie handboek, jullie Daltonboek beschreven is  vanuit de Dalton kernwaardes! 
 Onder de bezielende en vakkundige leiding van de  Daltonvakgroep, de Daltoncoördinator en de directie wordt 
 ook de kwaliteit van het  Daltononderwijs mede geborgd! Prima dat jullie elke nieuwe leraar op jullie school 
 meteen bij hun start de Daltonopleiding voor Daltonleraar aanbieden. 

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

 Aldoende mag zich sinds 2010 een Daltonschool noemen. Na het bezoek van de visitatiecommissie is het  gehele 
 team aan de slag gegaan met de aanbevelingen. We hebben een enthousiast team met vele  plannen. Ondanks 
 de wisselingen in directie en teamleden (pensioen, zwangerschappen) zijn wij trots op  wat we de afgelopen  jaren 
 hebben bereikt. 

 Dalton is altijd in ontwikkeling, zo ook Aldoende. Ieder schooljaar zullen we een ontwikkelplan maken,  waarin we 
 als team een keuze maken welke van deze onderwerpen we in een schooljaar gaan aanpakken. 

 Ontwikkelpunten: 
 -We willen een doorgaande lijn ontwikkelen met betrekking tot reflectie. Op dit moment zijn de leerkrachten  aan 
 het experimenteren met verschillende vormen van reflectie. 
 -We willen een doorgaande lijn ontwikkelen met betrekking tot het zichtbaar maken van de doelen van de 
 leerstof. Ook hier zijn de leerkrachten nu op verschillende manieren mee bezig. 
 -We willen een doelgerichte en goed functionerende leerlingenraad opzetten. 
 -We willen ontwikkelingslijnen per kernwaarde gaan opstellen die op meerdere manieren te gebruiken zijn.  In 
 overleg met elkaar gaan we vaststellen hoe we dit materiaal gaan inzetten. Het uitgangspunt van deze  lijst is het 
 kind, bijvoorbeeld: ik kan…, ik weet…,, ik kies…, ik durf…, 
 -De aanbevelingen naar aanleiding van de Daltonvisitatie in mei 2015 

 Uit de gesprekken met leerlingen 

 We hebben een leuk maar ook interessant gesprek met een aantal leerlingen van  Aldoende gehad. De leerlingen  zijn blij 
 met de goede sfeer op deze school. Dat  merk je als  je er naar vraagt maar ook uit hun spontane verhalen wordt dit 
 duidelijk.  Er zijn weinig of geen ruzies en als die  er zijn dan worden ze meteen opgepakt door  alle  leraren en besproken. 
 Het daltononderwijs vinden ze prettig omdat ze b.v. op  eigen niveau mogen werken, dat ze eigen werkplekken  mogen op 
 zoeken en dat ze  in de volgorde van de uitvoering  van hun daltontaak zelf mogen kiezen. 

 Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 

 Alle leraren, directie maar ook het ondersteunend personeel treden je op een open  en eerlijke wijze  tegemoet. Alles is 
 bespreekbaar en de sfeer is uitermate goed!!!!  Iedereen  is positief betrokken bij het daltononderwijs op deze school! 
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 Uit de gesprekken met de schoolleiding 

 De voormalige directeur heeft een prachtige daltonschool achtergelaten waar het  Daltononderwijs op een speelse, 
 effectieve maar ook prettige wijze wordt gereali seerd en ervaren door het visitatieteam. De Daltoncoördinator heeft 
 alvorens de  nieuwe directeur was benoemd aan de basis  gestaan van het huidige Dalton onderwijs. Zij heeft samen met 
 de Dalton Vakgroep en het team van leraren er voor  gezorgd dat het Daltononderwijs geborgd en verbeterd  werd. Zij 
 heeft als drijvende  kracht voor een brugfunctie in  het Daltononderwijs gezorgd tussen het vertrek van  de voormalige 
 directeur en de nieuwe directeur. De nieuwe directeur geeft naar  onze mening op een deskundige en sympathieke  wijze 
 leiding aan de voortzetting  van de Daltonontwikkeling  op OBS Aldoende. Een aantal collega’s heeft ons dat  ongevraagd in 
 de gesprekken die we met ze gevoerd hebben verteld.  De directeur, de Daltoncoördinator en het alle teamleden  hebben 
 zich heel open en  behulpzaam naar het visitatieteam  opgesteld zodat het visitatie team alle ruimte en  informatie heeft 
 gekregen die ze nodig hadden om de visitatie goed te laten  verlopen. 

 Uit de gesprekken met ouders 

 Bij de keuze van de ouders voor deze school zijn zij niet direct van het Dalton onderwijs uitgegaan, maar staan zij daar 
 volledig achter. Als pluspunten noemen  zij: de rust  in de school, perfecte mix van de bevolkingsgroepen, het 
 vertrouwen  dat aan kinderen gegeven wordt en het  maatjessysteem. 

 De communicatie met de school vinden ze goed, middels nieuwsbrieven, inloop ochtenden, informatieavonden en 
 rapportavonden. Vooral de “omgekeerde rapport avond”, waarop ouders vertellen over hun kinderen ervaren ze als 
 inspirerend. 

 Als verbeterpunt noemen ze de grote groepen en de wens van meer meedenkende  en meer betrokken allochtone 
 ouders. Zij erkennen dat de school daar niet altijd  invloed op heeft. Integendeel. Een van de ouders  gaf de school het 
 compliment dat  zij “kleurenblind” zou zijn. 

 Uit de gesprekken met het bestuur 

 naam bestuurslid: Piet Wagemaker, alg. beleidsmedewerker Stg. Staij 

 Wij hebben gesproken met de heer Piet Wagemaker, algemeen beleidsmedwerker  van de Stichting Samen Tussen 
 Amstel en IJ, stichting voor openbaar onderwijs.  De  voorzitter van de RvB de heer René Rigter heeft contact met ons 
 opgenomen  een aangegeven dat hij verhinderd was. 
 Deze stichting heeft ongeveer 8000 leerlingen en 770 leraren op 20 basisscholen in  Amsterdam. In hun  stichting zijn er 
 nog drie daltonscholen. Zij hebben een eigen  intern  opleidingsinstituut. Ze hebben momenteel geen wachtlijsten meer 
 voor de  leerlingen ten gevolge van de nieuwe aanname  systematiek op basis van postcode,  voorkeur en loting  in 
 Amsterdam. De scholen zijn veel kleurig van karakter met een  diversiteit aan etniciteit en opleiding  van de ouders. Het 
 bovenschools manage ment is erg te spreken over de onderwijs kwaliteit van Aldoende en met name van  de kwaliteit 
 van het daltononderwijs zijn ze erg onder de indruk. 
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 Beoordeling 
 ontwikkeling 

 nr  kernwaarden  O  V 

 0  Realisering aanbevelingen vorige visitatie *  X 

 1  Vrijheid in gebondenheid / Verantwoordelijkheid en  vertrouwen  X 

 2  Zelfstandigheid  X 

 3  Samenwerking  X 

 4  Reflectie  X 

 5  Effectiviteit- doelmatigheid  X 

 6  Borging  X 

 * niet van toepassing bij licentieverlening 

 Advies aan het bestuur van de NDV 

 Advies  Criteria 

 Licentie verlenen  Maximaal één onvoldoende kernwaarde. 

 Over twee jaar versnelde visitatie  voor 
 licentieverlening 

 Twee of meer onvoldoende kernwaarden 

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

 X  Licentie voor vijf jaar verlengen  Maximaal één onvoldoende kernwaarde inclusief  realisering 
 aanbevelingen vorige visitatie 

 Over twee jaar versnelde visitatie  (bij de 
 vijfjaarlijkse visitatie) 

 Twee of meer onvoldoende kernwaarden inclusief  realisering 
 aanbevelingen vorige visitatie 

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

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

 Aanbeveling  Omschrijving 

 Nr. 1.  Zet de doorgaande lijn m.b.t. de evaluatie en reflectie op leerling-niveau  door. Jullie zitten op de 
 goede weg maar er valt nog veel meer uit te  halen. 
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 slotopmerkingen 

 Wij hebben nog een tip voor het team van Aldoende: 
 wij adviseren jullie in jullie ‘ouder- en leerling- tevredenheidsonderzoeken’ alle  Daltonaspecten van  Aldoende 
 mee te nemen. Op deze wijze blijven jullie regelmatig op de hoogte van de opvattingen van leerlingen en ouders 
 hieromtrent. 

 Wij zijn erg onder de indruk van de kwaliteit van jullie daltonderwijs. We hebben  veel mooie daltonpareltjes  gezien 
 zoals het Daltonboek, de door de leraren zelf  ontwikkelde  weektaak, de verantwoordelijkheid van  elke  leraar  bij het 
 opstellen  van de jaarplannen van de vakgroepen, 3  keer per jaar informatieochtend voor  nieuwe ouders,  diverse 
 kijkwijzers, keuze werk en keuze kast etc. maar bovenal de  open en fijne sfeer op jullie school was geweldig  om te 
 mogen ervaren!  Om al die redenen feliciteren wij jullie  met het behalen van de verlenging van jullie  5-jaarlijkse 
 Daltonlicentie. Wij danken jullie voor de hartelijke ontvangst en jullie  gastvrijheid. Wij wensen jullie  veel succes met 
 dalton in de komende vijf jaren! 
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 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. 

 De school heeft de Daltonvisitatie als prettig ervaren en is zeer te spreken over het 
 enthousiasme dat is uitgesproken door de visiteurs en het daarmee positief behaalde 
 resultaat. Een bezoek is haast nog te kort om álles te laten zien. In het verslag zijn  her en 
 der een aantal onjuiste conclusies getrokken. Gelukkig is er de kans om hierop  te reageren. 
 Aldoende is zich na het visitatiebezoek meer bewust van dat er met trots naar buiten 
 getreden mag worden met ons Daltononderwijs. Hartelijk dank voor jullie bezoek en 
 verslag. 

 Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen 

 aanbeveling 1.  (letterlijk overnemen uit  visitatieverslag) 

 Zet de doorgaande lijn m.b.t. de evaluatie en 

 reflectie op leerling niveau door. Jullie zitten op 
 de goede weg maar er valt nog veel  meer uit te 
 halen. 

 actie  Aldoende stelt zich zes doelen: 
 1.Een doorgaande lijn in het voor leerlingen zichtbaar maken van 

 lesdoelen. 
 2. Evalueren en reflecteren. 

 3. De leerling raad herstarten volgens vastgestelde doelstellingen 
 4. Ik-doelen per kernwaarde 

 5. Het structureel gebruiken van de kijkwijzer Daltonafspraken 
 6. Het verder ontwikkelen en structureel gebruiken van de 

 Indicatorenlijst leerkrachtvaardigheden. 
 uitvoerenden  Daltonvakgroep, directie en team. 
 tijdvak  Schoolplan periode: 2015-2019 
 scholing/ externe 
 ondersteuning 

 Waar nodig. 

 toelichting  De ontwikkelpunten zijn in onderstaand  tijdschema verder  uitgewerkt. 
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 2015-2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019 

 Doelen zichtbaar 
 - doelen worden per 

 bouw opgesteld 
 (rekenen en spelling) 

 Doelen zichtbaar 
 - worden per bouw 

 opgesteld (taal) 
 - rekenen en spelling 

 toegepast in de 
 groep 

 Doelen zichtbaar 
 - doelen worden 

 gehanteerd in alle 
 groepen 

 Doelen zichtbaar 
 - doelen worden 

 bijgesteld en 
 gehanteerd in alle 

 groepen 

 Evalueren/Reflecter 
 en  - weektaak 
 - lesdoel 

 - 
 daltonvaardigheden 

 (in elke groep) 

 Evalueren/Reflecteren 
 - in gebruik nemen per 

 vakgebied (in elke 
 groep) 

 Evalueren/Reflecter 
 en  - doorgaande lijn 

 Evalueren/Reflectere 
 n  - wordt gehanteerd 

 in  alle groepen 

 Leerlingraad 
 - opzetten leerlingraad 

 onder leiding van 
 Kim 

 Leerlingraad 
 - leerlingraad 

 functioneert 

 Ik-doelen per 
 kernwaarde 
 - opstellen door 

 Daltonvakgroep 

 Ik-doelen per 
 kernwaarde 
 - experimenteren in de 

 groep 

 Ik-doelen per 
 kernwaarde 
 - worden in alle groepen 

 gebruikt 

 Ik-doelen per 
 kernwaarde 
 - eventueel leerlingen 

 aanwezig bij 
 oudergesprekken 

 Kijkwijzer 
 D  altonafspraken 

 - wordt ingevuld door 
 nieuwe leerkrachten en 

 langdurige invallers 

 Kijkwijzer 
 D  altonafspraken 
 - wordt (verder) 

 ontwikkeld door de 
 Daltonvakgroep 

 - wordt door alle 
 leerkrachten gebruikt, 
 in samenwerking met 

 maatjesgroep 

 Kijkwijzer 
 D  altonafspraken 

 - wordt ingevuld door 
 nieuwe leerkrachten en 

 langdurige invallers 

 Kijkwijzer 
 D  altonafspraken 
 - wordt door alle 

 leerkrachten gebruikt, 
 in samenwerking met 

 maatjesgroep 

 Indicatorenlijst 
 leerkrachtvaardigheden 

 - persoonlijke doelen 
 worden besproken met 

 maatjesgroep 
 - vervolgstappen: eigen 

 verantwoor-delijkh 
 eid 

 - wordt ingevuld door 
 nieuwe leerkrachten en 

 langdurige invallers 

 Indicatorenlijst 
 leerkrachtvaardighed 

 en  - wordt ingevuld 
 door  de leerkrachten 
 - wordt besproken in 

 vergadering 
 - Daltonwerkgroep 

 inventariseert 

 Indicatorenlijst 
 leerkrachtvaardigheden 

 - persoonlijke doelen 
 worden besproken met 

 maatjesgroep 
 - vervolgstappen: eigen 

 verantwoor-delijkh 
 eid 

 - wordt ingevuld door 
 nieuwe leerkrachten en 

 langdurige invallers 

 Indicatorenlijst 
 leerkrachtvaardighed 

 en  - wordt ingevuld 
 door  de leerkrachten 
 - wordt besproken in 

 vergadering 
 - Daltonwerkgroep 

 inventariseert 
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 Ouder-kind gesprekken formulier 
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 Dalton-doelen groep 1/2 
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 Dalton-doelen groep 1/2 
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 Dalton-doelen groep 1/2 
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 Dalton-doelen groep 1/2 
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 Dalton-doelen groep 3/4 
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 Dalton-doelen groep 3/4 
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 Dalton-doelen groep 3/4 
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 Dalton-doelen groep 3/4 
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 Dalton-doelen groep 5/6 
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 Dalton-doelen groep 5/6 
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 Dalton-doelen groep 5/6 
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 Dalton-doelen groep 5/6 

 82 



 Dalton-doelen groep 7/8 

 83 



 Dalton-doelen groep 7/8 
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 Dalton-doelen groep 7/8 
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 Dalton-doelen groep 7/8 
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 Reflectievragen 
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