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Visitatie lidscholen  
Nederlandse Dalton Vereniging 

 

 

 

 

 

 

 
Zie handleiding visitatie lidscholen 

(Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) 
 
 

 

Naam school De Uitkijck 

Adres Margrietstraat  2 

Postcode en plaats 3742RC Baarn 

E-mailadres school i 

Directeur Linda de Wagt 

Adjunct-directeur 
 

 

Daltoncoördinator   

Aantal groepen/ klassen (VO)  8 

Aantal leerlingen 204 

Populatie (PO)/ schoolsoort (VO)  PO 

Aantal leraren 13 

In bezit van Daltoncertificaat 8 

Bezig met Daltoncursus  2 

Nevenvestigingen  nee 

Stand van zaken inspectie basisarrangement 

Visitatieteam  

Voorzitter  

Lid 1.  

Datum visitatie 30 -  03    - 2015 

Soort visitatie X licentieverlenging 
 

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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Teveel leerkracht gestuurd werken. Samenwerken is de basis.  

 

 

 

 

 Minimaal 1 keer per week een verplichte samenwerk opdracht op de weektaak. 

 Differentiatie in leerstof met behulp van -> @/* instructie. @ is verplicht voor 

allen, * is voor C groep en naar eigen keuze.  

 Uitkijckacademie is groepsdoorbroken. Kan met 2 leerjaren en ook per bouw, 

afhankelijk van het Uitkijckacademie domein. 

 Maatjes werk schoolbreed bovenbouw groep ‘adopteert’ een onderbouw groep 

met oa:  

lezen tijdens de KB week, pepernoten bakken en kerstknutselwerken 

Loslaten van de leerlingen blijft een aandachtspunt. 

 

 

 

 

Het visitatieteam heeft samenwerkingsopdrachten gezien. Ook heeft het visitatieteam 

leerling gestuurde activiteiten gezien. Het dagritme geeft hiertoe goede mogelijkheden.  

De leerkrachten zijn gericht op de daltonvaardigheden van de leerlingen. 

 

 

 

 

Keuzevrijheid nog beperkt in dit gebouw.  

 

 

 

 

In november 2010 is de Uitkijck verhuisd naar het nieuwe gebouw.  

Bij de bouw is rekening gehouden met de leer/werkplekken voor de leerlingen buiten de 

klas. 

Er zijn stilte ruimten bij de klas, buiten de klas leer/werkplekken in de gangen, hal 

beneden en in de BSO ruimten.  

Er hangen handelingswijzers op de werkplekken wat wij verwachten hoe er gewerkt 

wordt op de werkplek buiten de klas. 

 

 

 

 

Het nieuwe gebouw biedt veel mogelijkheden voor dalton inrichting. 

De ruimtes bieden veel verschillende werkplekken voor de leerlingen. 

 

 

 

 

0. Realisering aanbevelingen vorige visitatie 

aanbeveling 1. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 

aanbeveling 2. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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Leerkracht kan meer differentiatie aanbrengen in het aanbod. 

 

 

 

 

Middels de gelaagde instructie is het aanbod gedifferentieerder. 

Start met bulkinstructie, basisinstructie met @ of * , extra time klas, Levelwerk voor 

leerlingen die meer uitgedaagd moeten worden vanaf groep 1 t/m groep 8.  

 

 

 

Het visitatieteam heeft differentiatie gezien op het gebied van cognitieve inhoud en op 

het gebied van gedrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

Op de Uitkijck werken kinderen vanaf de kleutergroep met het inplannen van taken. 

Groepen 1 en 2 werken met een weektaak op het planbord. Vanaf groep 3  wordt met 

een (papieren) weektaak gewerkt. In alle groepen krijgen kinderen meer vrijheid om de 

volgorde van taken op een  dag in te delen en (sommige) taken in  een week  te 

plannen.  

 

Kinderen leren  vanaf de kleutergroep om op verschillende werkplekken te werken  

(in de klas, buiten de klas of in de gang).  

Tijdens de instructie wordt gedifferentieerd en kinderen die het aankunnen krijgen 

naarmate ze ouder worden meer vrijheid om aan te geven of ze de instructie of 

verlengde instructie nodig hebben (Levelwerk als verrijkingsstof).  

 

Eveneens is er een opbouw te zien in de mate waarin leerlingen zelf hun werk nakijken, 

al dan niet gebruikmakend van coöperatieve werkvormen/zelf corrigerend materiaal of 

nakijkboeken. 

 

 

Bevindingen visitatieteam 
Er is veel ruimte voor verantwoordelijkheid van leerlingen. Het dagritme lijkt hiertoe nog 

minder ruimte te geven, echter de praktijk laat meer ruimte zien.  

Leerlingen krijgen ruimte om hun taken te plannen en uit te voeren. De instructie-

momenten worden duidelijk aangegeven. 

1. Vrijheid in gebondenheid/Verantwoordelijkheid/vertrouwen 
 

Evaluatie school 

Indicatoren op leerlingniveau 
Omschrijving 1. 1. 

aanbeveling 3. 
1. 

evaluatie school 

bevindingen  visitatieteam 
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1.5 De leraar kan loslaten en schenkt vertrouwen aan zijn leerlingen. Hij biedt 

hiervoor een kader waarbinnen de leerlingen hun eigen leerproces kunnen 

vormgeven.  

1.6 De leraar houdt rekening met verschillen en creëert maatwerk dat zichtbaar is 

in de taakinhoud.  

1.7 De leraar begeleidt zijn leerlingen en geeft waar nodig sturing, op zo'n manier 

dat de leerlingen zich vaardigheden eigen kunnen maken om de leerdoelen te 

behalen en  de taak te kunnen volbrengen. 
 

 

 

 

We zijn bezig vorm te geven aan het vaardig worden van kinderen in reflecteren en ook 

de betrokkenheid van kinderen bij het eigen leerproces te vergroten. Kinderen kennen 

de afspraken en regels op school en als leerkracht spreken wij kinderen op een respect-

volle manier aan als ze deze afspraken nog niet voldoende naleven en complimenteren 

de kinderen die het goed doen.  

Alle leerkrachten op De Uitkijck krijgen de gelegenheid een Dalton-certificaat te behalen.  

 

Bevindingen visitatieteam 
De leerkrachten spreken respectvol met de leerlingen. Zij zijn hierin een positief 

rolmodel. 

De leerkrachten geven de leerlingen de gelegenheid om hun taken op verschillende 

werkplekken te maken. De leerlingen hebben hierin een grote keuze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluatie school 

leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

1. Vrijheid in gebondenheid/Verantwoordelijkheid/vertrouwen 
 

1. Vrijheid in gebondenheid/Verantwoordelijkheid/vertrouwen 
 

schoolniveau 
chrijving 1. 1. 
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Binnen het team werken we op diverse niveaus samen.  

In de bouw – leren van elkaar en bouwdoorbrekend in leerteams, dit jaar gericht op 

Dalton kernwaarden. Doel is: samen verantwoordelijk voor het onderwijs op De Uitkijck.  

Samenwerken en gebruik maken van elkaars talenten is in ontwikkeling. 

Elke week wordt een Dalton item besproken en kritisch in het licht gezet met als doel de 

doorgaande lijn te borgen. 

 

Leerlijn op kernwaarden vanuit; welke Dalton vaardigheden heeft een Uitkijck leerling na 

8 jaar in zijn/haar handelingsreportoire?  

 

 

Bevindingen visitatieteam 
De directeur, de intern begeleider en de daltoncoördinator spreken positief over de leer-

teams. In de leerteams worden de kernwaarden besproken. De kernwaarden worden zo 

door het hele team gedragen. De leerkrachten onderschrijven dit. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

Onze leerlingen zijn in staat om in toenemende mate en afhankelijk van de onderwijs-

behoefte van het kind zelfstandig te werken, al dan niet met behulp van zichtbare 

hulpmiddelen. 

 

Zij kunnen in toenemende mate omgaan met de vrijheid van keuze in het werken met 

maatjes, het kiezen van de werkplek en de planning van de leeractiviteiten.  

Eveneens is er een opbouw te zien in de mate waarin leerlingen zelf hun werk nakijken, 

al dan niet gebruikmakend van coöperatieve werkvormen/zelfcorrigerend materiaal of 

nakijkboeken. 

 

Bevindingen visitatieteam 
De leerlingen zijn zelfstandig in het kiezen van de werkplek, het werken met maatjes en 

de planning van hun leeractiviteiten in hun weektaak. 

We hebben in de onderbouw mooie coöperatieve werkvormen gezien. 

 

  

2. Zelfstandigheid  
 

leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 

Evaluatie school 
 

Evaluatie school 
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2.6 De leraar creëert de randvoorwaarden (taakgerichte werksfeer, organisatie, 

opdrachten/taken, materialen) die de leerlingen in staat stellen zelfstandig te 

kunnen werken, zodat zij in hun eigen tempo en op hun eigen wijze kunnen 

leren.  

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

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

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

te ontwikkelen. 
 

 

 

 

De leerkrachten scheppen de randvoorwaarden waarbij te denken valt aan een goed 

klassenmanagement zodat de leerlingen zo zelfstandig mogelijk aan het werk kunnen. 

Dit betekent dat de klas en andere werkruimtes zo zijn ingericht dat materialen en 

andere leerhulpmiddelen zonder tussenkomst van de leerkracht benaderbaar zijn. 

Ook de bulkinstructie draagt bij aan zelfstandigheidbevordering bij leerlingen. 

 

Bevindingen visitatieteam 
Het visitatieteam heeft bulkinstructie ingeroosterd gezien.  

Het gebruik van de verschillende werkruimtes wordt ingezet bij alle groepen. Hier lijkt 

weinig sturing bij aangeboden te worden door de leerkracht. 

Het klassenmanagement is duidelijk gericht op zelfstandigheid. 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
 

 

 

 

Binnen de leerteams is een begin gemaakt met het gebruikmaken van elkaars expertise.  

Binnen het team wordt gym expertise ingezet. 

Dit jaar zijn 8.10 uur ingezet om met elkaar inhoudelijke onderwerpen, waaronder 

Daltonitems te delen. Deze worden bij het thee -koffie moment, 15.00 uur,  met elkaar 

besproken. Dit gebeurt twee keer per week, dinsdag en donderdag. 

 

Er zijn twee leerkrachten die de Daltonscholing doen, er is een leerkracht die de 

opleiding tot vakspecialist Bewegen volgt en een leerkracht die de Master SEN doet met 

specialisatie gedrag.  

Nog later in te voeren de presentaties van deze lerende leerkrachten aan het team.  

Leerlijn op kernwaarden vanuit; welke Dalton vaardigheden heeft een Uitkijck leerling  

na 8 jaar in zijn/haar handelingsreportoire?  

 

leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

2. Zelfstandigheid  
 

2. Zelfstandigheid  
 

Evaluatie school 
 

Evaluatie school 
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Bevindingen visitatieteam 
Het visitatieteam heeft een team gezien in een lerende organisatie. 

Er heerst een open sfeer.  

Mensen leren met en van elkaar in leerteams en tijdens inhoudelijke besprekingen. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

Onze 10 schoolregels zijn de onderlegger voor 

- hoe gaan we met elkaar om 

- hoe tonen we respect voor elkaar 

- hoe luisteren we naar elkaar 

 

Wij hanteren diverse vormen van samenwerken, w.o. maatjeswerk. 

Tevens wordt er in elke groep gewerkt met coöperatieve werkvormen. 

Incidenteel wordt er groepsdoorbroken samengewerkt. 

 

Bevindingen visitatietaem 
 

De leerlingen werken samen met maatjes en in groepjes.  

Bijvoorbeeld; De leerlingen werken samen tijdens nakijkactiviteiten in groep 5. 

De leerlingen gaan respectvol met elkaar om tijdens de samenwerking. 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

We hebben een gezamenlijke start van de dag en een koffie- of theemoment na school-

tijd. 

Iedere leerkracht is ingedeeld in een leerteam, waarbij ieder leerteam elkaar informeert. 

Onlangs zijn we gestart met collegiale visitatie, gericht op Daltonvaardigheden. 

 

Wij werken op respectvolle wijze samen, waarbij de 10 schoolregels een belangrijke 

onderlegger vormen. 

3. Samenwerking  

leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 

3. Samenwerking  

Evaluatie school 
 

Evaluatie school 
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Bevindingen visitatieteam 
Het visitatieteam heeft gezien dat de leerkrachten de leerlingen ruimte geven om op 

verschillende manieren samen te werken. 

We zien een team wat respectvol met elkaar omgaat  tijdens informele momenten. 

Directie en leerkrachten spreken enthousiast over de samenwerking in leerteams. 

 

 

 

 

 

 

 

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.   
 

 

 

 

Dit jaar zijn we gestart met 4 nieuwe teamleden. Dit betekent dat we op verschillende 

onderwerpen met elkaar informatie bespreken, delen 

en halen. 

 

Zoals op de foto te zien, werken we in 

teambijeenkomsten ook coöperatief samen.  

 

 

 

 

 

 

 

Op de Uitkijck doen we 3 keer per jaar de Uitkijckacademie, werkwijze is verschillend; 

bouwdoorbrekend, in kleine bouwen, waarbij samenwerken met collega’s uit andere 

jaargroepen van belang is.  

Het adopteren van een klas komt meerdere keren per jaar terug bij o.a. de Kinder-

boekenweek, pepernotenbakken, kerstknutsel/koken.  

 

Leerlijn op kernwaarden vanuit; welke Daltonvaardigheden heeft een Uitkijck leerling  

na 8 jaar in zijn/haar handelingsreportoire?  

 

 

 

Bevindingen visitatieteam 
Het managementteam en de leerkrachten vertellen enthousiast over de Uitkijckacademie 

en het adopteren van een klas. Op deze visitatie dag heeft het visitatieteam dit niet 

gezien. 

 

  

schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

3. Samenwerking  

Evaluatie school 
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4.1 De leerling maakt een planning voor zijn taakwerk.   

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

4.3 De leerling beziet het behaalde eindresultaat kritisch en neemt leerpunten mee 

naar een volgende planning van zijn taak. 

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

 

 

 

 

 

Reflectie is bij ons nog in ontwikkeling. 

 

Alle groepen werken met een weektaak. Kinderen plannen deze in toenemende mate 

zelfstandig in en maken daarbij gebruik van wat ze in voorgaande jaren geleerd hebben. 

 

Wij, de leerkrachten en kinderen, zijn bezig met het vormgeven van het leren 

reflecteren op het gemaakte werk van de weektaak. Dit gebeurt zowel voor, tijdens als 

na het werken en vindt zowel individueel, in kleine groepjes als klassikaal plaats.  

 

Er wordt bij het terugkijken afwisselend aandacht besteed aan het proces, het product 

en/of de beleving.  

 

De leerkracht of de leerling bepaalt op welke manier dit gebeurt. Daarbij neemt hij/zij 

een leidende of begeleidende rol aan. Daarbij helpt de leerkracht de leerling ook te leren 

accepteren op welk leerniveau hij/zij zit. 

 

De weektaak wordt 1x per week geëvalueerd. Op de papieren weektaak (gr 4 t/m 8) 

wordt dan ook een tip voor de volgende weektaak opgeschreven. Bij de kleuters leren 

we de kinderen te reflecteren door middel van een nop op het planbord bij de gemaakte 

taak. 

 

Bevindingen visitatieteam 

Reflectie is ingepland op het rooster in bovenbouwgroepen. Dit staat gepland aan het 

einde van de dag. 

De reflectie op de weektaak wordt niet door alle leerlingen ingevuld. 

De reflectie is nog in ontwikkeling. 

 

 

 

 

 

 

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.  
 

 

4. Reflectie  
 

leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 

4. Reflectie  
 

Evaluatie school 
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Er wordt elke dag een vorm van reflectie en/of evaluatie  gedaan, de doorgaande lijn 

ontbreekt hierin. Er wordt bij het terugkijken afwisselend aandacht besteed aan het 

proces, het product en/of de beleving.  

 

Reflectie wordt het ontwikkelpunt waarbij we de opzet gaan maken van groep  1 t/m 

groep 8 in een doorgaande lijn. Ons doel is om de kinderen op reflectief gebied zo te 

stimuleren en te ontwikkelen dat reflecteren basisgedrag wordt. 

 

Geplande reflectie en evaluatie momenten in het schooljaar om het proces te volgen. 

 

Reflecteren op eigen functioneren (van de leerkracht) gebeurt zowel informeel als 

formeel.  

Elke week besteden we extra aandacht aan een ‘Daltonitem’ om Daltonvaardigheden aan 

te scherpen. Dit bespreken we dan in een bijeenkomst na schooltijd. 

 

Voortgangsgesprekken, functioneringsgesprekken, POP 

 

Bevindingen visitatieteam 
Er wordt gereflecteerd en geëvalueerd. Hierin is (nog geen) doorgaande lijn te zien.  

Ontwikkeling van een doelgerichte doorgaande lijn reflectie is een volgende stap in de 

ontwikkeling van de school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

Deze kernwaarde moeten we op leerling/leraar en schoolniveau  verder ontwikkelen.  

Door het delen van de informatie vanuit de leerteams is er een aanzet gedaan.  

Het bij elkaar in de klas kijken naar element waar je goed in bent, staat in de kinder-

schoenen.  

 

De interne begeleider is gecertificeerd beeldcoach en we hebben de planning dit in te 

zetten. 

 

Opzetten leerlijn reflectie; 

Leerlijn op kernwaarden vanuit; welke Daltonvaardigheden heeft een Uitkijck leerling  

na 8 jaar in zijn/haar handelingsreportoire?  

 

Bevindingen visitatieteam 
Er is een start gemaakt door de school met en doorgaande lijn voor reflectie. In een 

aantal klassen zien we verschillende ‘proeftuintjes’. 

Reflectie vergroot het eigenaarschap van de leerlingen. 

  

schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

4. Reflectie  
 

Evaluatie school 
 

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

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

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

keuzemogelijkheden. 
 

 

 

 

Op onze prioriteitenlijst staat een weektaak te ontwikkelen, te vinden waarop een 

gedifferentieerd aanbod duidelijk tot uiting komt zodat alle kinderen zoveel mogelijk een 

taak hebben die past bij zijn of haar ontwikkeling. 

 

Het kind plant zijn taak (dag- of weektaak) zodat hij/zij efficiënt om leert gaan met de 

beschikbare tijd. 

 

We streven er naar dat kinderen aan de hand van reflectiemomenten in toenemende 

mate  inzicht krijgen in hun eigen leerproces waardoor ze zich bewust worden van hun 

eigen instructiebehoefte. 

 

Bevindingen visitatieteam 
Het visitatieteam heeft reflectie gezien. Doelmatige, gestructureerde reflectie is een 

volgende stap in de ontwikkeling van de school. Wanneer kinderen hun persoonlijke 

doelen nog beter kennen zal dat de effectiviteit van het onderwijs vergroten. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

Binnen elke groep wordt gewerkt met groepsplannen en/of individuele handelings-

plannen.  

 

De groepsplannen worden afgeleid van de CITO scores en de KIJK (kleuters). 

Aan de hand hiervan wordt bepaal tot welke instructiegroep het kind hoort. Dit kan zijn 

de basis, de herhaalde of de uitdagende   instructiegroep. We gaan uit van de 

kwaliteiten van de kinderen waarbij we goed in het oog houden welke zorg een bepaald 

kind nodig heeft. 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
 

leraarniveau 
chrijving 1. 1. 

leerlingniveau 
chrijving 1. 1. 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
 

Evaluatie school 
 

Evaluatie school 
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De behaalde doelen en opbrengsten worden regelmatig geëvalueerd en geanalyseerd.  

In het team, met interne begeleider en waar nodig ook met de ouders/verzorgers 

besproken. 

 

Bevindingen visitatieteam 
Het visitatieteam heeft differentiatie gezien naar niveau en tempo.  

Het werken in verschillende groepen als ook het werken in verschillende ruimtes werkt 

efficiënt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
 

 

 

 

 

Wij werken toe naar uitgaan van hoge verwachtingen van leerlingen.  

Na de start van de dag met de bulkinstructie kunnen leerlingen effectief aan het werk. 

We kijken naar de ontwikkelingen die passen bij onze leerling-populatie.  

 

Onze indicatie vanuit OCW doet anders vermoeden. 

Op De Uitkijck zorgen wij voor een passende leer- en werk omgeving van de leerlingen. 

Ouders/verzorgers en leerlingen worden meegenomen in dit proces.  

 

Teambijeenkomsten van passief naar actief, naar betrokken en leren van elkaar.  

 

Leerlijn op kernwaarden vanuit; welke Daltonvaardigheden heeft een Uitkijck leerling  

na 8 jaar in zijn/haar handelingsreportoire?  

 

 

Bevindingen visitatieteam 
We zien effectiviteit op het gebied van leerling en leerkracht. De doorgaande lijn van de 

kernwaarden van Dalton zal de effectiviteit verder verhogen. Wanneer het middel 

‘reflectie’ structureel ingezet gaat worden voor de doelgerichtheid van de leerlingen zal 

dit de effectiviteit ten goede komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schoolniveau 
chrijving 1. 1. 

5. Effectiviteit/ doelmatigheid  
 

Evaluatie school 
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6.1  De school werkt planmatig aan de daltonontwikkeling en beschrijft dit in een 

daltonbeleidsplan.  

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

daltoncoördinator.  

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

6.4  De school heeft daltonscholing in het scholingsplan opgenomen.  

6.5  De school benut de daltonmogelijkheden van het gebouw.   

6.6  De school enquêteert regelmatig de leraren, de ouders en de leerlingen over de 

daltonontwikkeling en de kwaliteit van het daltononderwijs.  

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

vertegenwoordigd is.  

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

6.9  De ouders worden betrokken bij het ondersteunen van de daltonontwikkeling 

van de school.  

6.10  Het schoolbestuur ondersteunt de school in haar daltonontwikkeling. 

 

Evaluatie school 

 

Het team heeft onder leiding van de daltoncoördinator en de daltonadviseur, in leer-

teams, de kernwaarden besproken én beschreven, dat vindt u terug in het visitatie-

verslag.  

Gezamenlijk hebben we afspraken vastgelegd, het handboek kritisch doorlopen en 

waarnodig de aanpassingen opnieuw beschreven.  

Het team is bepalend geweest voor de afspraken die zijn vastgelegd betreft de 

daltonwerkwijze. 

 

In ons 8.10 uur overleg is er elke week een dalton kernwaarde/dalton werkwijze 

centraal gezet, onder leiding van de daltoncoördinator en werden die tijdens de 

koffie/thee besproken.   

 

Ontwikkelpunt; het maken van een daltonmap die up to date blijft onder leiding van 

de daltoncoördinator. Zo blijven de afspraken geborgd. 

   

Bevindingen visitatieteam 

De borging binnen de school is kort en krachtig en daardoor helder en duidelijk!  

Het Dalton handboek en het Dalton ontwikkelplan 2009-2015 zijn duidelijk en effectief. 

De borging op schoolniveau op het gebied van reflectie is de volgende stap voor de 

school. 

  

 

 

  
  
  
  
  
  

6 .   Borging     
  

Indicator en   op  school niveau   
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Uit iedere groep is één leerling vertegenwoordigd. 

Op school is geen leerlingenraad. 

Wat de kinderen noemen als positieve punten; 

 Je mag zelf kiezen waar je aan wilt werken; 

 Samenwerken en handenarbeid. 

De kinderen kunnen goed aangeven wat er Dalton aan hun school is. Dit vinden zij 

vanzelfsprekend. 

Er zijn maatjes maar er kan ook gewerkt worden met andere kinderen. 

De kinderen noemen als negatief punt; de gymlessen (‘In groep 5 hetzelfde als in 

groep 8’). 

Verder vinden zij de regels ‘zo gaan we met elkaar om’ positief. Echter er zijn 

kinderen die zich er niet aan houden. De leerlingen zoeken naar oplossingen voor 

deze problematiek. Wellicht kan een leerlingenraad of leerling mediatoren uitkomst 

bieden bij dit sociaal emotionele element. 

 

Opvallend was de openheid en vanzelfsprekendheid waarmee de leerlingen spraken 

met het visitatieteam. 

 

 

 

 

Het team is open en positief in de gesprekken over de sfeer en de structuur op 

school. Ook het team noemt het werken met leerteams als een mooi middel tot 

professionalisering. 

Het team oogt als een geheel. 

 

 

 

 

 

 

Het gesprek met directie, dalton coördinator en intern begeleider is positief en 

open.  

Het managementteam vertelt over het gevoel van leerkrachten over deze dag en 

over de aanbevelingen. 

Sommige leerkrachten vinden het spannend. De meeste leerkrachten willen graag 

laten zien wat de school in huis heeft. 

Erg positief is het werken met leerteams. Een leerteam bestaat uit collega’s uit 

onder-, midden-, en bovenbouw. Ieder leerteam heeft twee kernwaarden 

uitgewerkt en teruggelegd in het team. 

Het management kadert de daltonontwikkelingen. 

 

De school is trots op waar ze staan. De neuzen staan dezelfde kant op.  

 

Uit de gesprekken met leerlingen 

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

 

Uit de gesprekken met leraren en ondersteunend personeel 

Uit de gesprekken met de schoolleiding 
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De ouders zijn zeer positief over de school. 

Zij noemen vooral de open en respectvolle sfeer als pluspunt. ‘Ieder kind mag 

zichzelf zijn! “ 

 

Als reden van de keuze voor De Uitkijck noemen zij; 

 Openbare school; 

 Structuur van de school; 

 

Als pluspunten noemen zij; 

 Samenwerken en groep doorbrekende activiteiten; 

 Maatschappelijk betrokkenheid; 

 Toegankelijkheid van directie en leerkracht; 

 Zelfstandig werken en plannen, goede doorstart naar VO; 

 Start vanaf de kleuters met zelfstandigheid; 

 Kinderen van de Uitkijck vallen op in het VO. Zij kunnen beter samenwerken 

en zijn zelfstandig; 

 Betrokkenheid van de leerkrachten. De deur staat altijd open. 

 De school is erg veranderd in de afgelopen 4 jaar. Dit in positieve zin; 

 Interne problemen die er vorig jaar zijn geweest op de school zijn voor ouders 

niet zichtbaar geweest; 

 Iedereen gaat respectvol met elkaar om; 

 Iedereen is welkom; 

 De kritiek op de gymlessen van de kinderen wordt niet herkend door de 

ouders. 

 

Als ontwikkelpunten noemen zij; 

 Kinderen nog meer betrekken bij hun eigen ontwikkeling, bijvoorbeeld bij de 

rapportbespreking over het kind; 

  Dalton nog erg theoretisch, mag concreter gemaakt worden voor   de ouder, 

bijvoorbeeld door middel van een inloopkwartier; 

  Reflectie met de kinderen kan nog verder uitgebouwd worden. 

 

 

 

 

 

 

naam bestuurslid:  

De bestuurder geeft aan dat de school vernieuwend bezig is geweest met het 

daltonconcept binnen dit nieuwe gebouw. 

Vorig jaar waren er op De Uitkijck problematische personele ontwikkelingen. Het 

bestuurslid waardeert zeer dat de directie weer een stabiel team heeft kunnen 

neerzetten. Het bestuur is ondersteunend geweest in deze operatie. 

 

Binnen het bestuur is gewerkt aan een koersboek. De verschillende scholen leveren 

hier een actieve bijdrage aan. Zo bepaalt men samen de visie en de koers van de 

stichting. 

 

In Baarn vissen acht basisscholen uit dezelfde vijver waardoor de school zich goed 

moet profileren met het daltonconcept en de positieve waarden van de school. Het 

bestuur ondersteunt de directie en het team in deze opdracht. 

Dhr. Van der Zwaag spreekt in openheid en met respect over de school. 

Uit de gesprekken met ouders/verzorgers 

Uit de gesprekken met het bestuur 
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  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 Criteria 

 Licentie verlenen 

 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde. 

 Over twee jaar versnelde visitatie voor 

licentieverlening 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden 

 Geen licentie verlenen Na versnelde visitatie licentieverlening twee of meer 

onvoldoende kernwaarden 

x Licentie voor vijf jaar verlengen 

 

Maximaal één onvoldoende kernwaarde inclusief 

realisering aanbevelingen vorige visitatie  

 Over twee jaar versnelde visitatie  

(bij de vijfjaarlijkse visitatie) 

Twee of meer onvoldoende kernwaarden inclusief 

realisering aanbevelingen vorige visitatie 

 Licentie intrekken Na versnelde visitatie twee of meer onvoldoende 

kernwaarden inclusief realisering aanbevelingen vorige 

visitatie 

 

 

 

 

 

 

 

Aanbeveling Omschrijving 

 

Nr. 1 Vergroot de doorgaande lijn in het dagritme binnen de groepen. Laat in het 

dagritme duidelijk merken dat De Uitkijck heel de dag een daltonschool is. In 

de praktijk zien we die daltontijd meer terug dan op het rooster. 

Nr. 2 Ontwikkel de doorgaande lijn op de kernwaarde doelgerichte reflectie op 

het gebied van proces en product. Van evaluatie naar reflectie. Het 

eigenaarschap van leerlingen op hun eigen doelen wordt zo vergroot.  

 

  

Advies aan het bestuur van de NDV 
 

beoordeling 

Aanbevelingen die met een plan van aanpak opgenomen 
worden in de schoolreactie 
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Het visitatieteam kijkt terug op een inspirerende dag.  

Zij waardeert de openheid en duidelijkheid in het visitatieverslag. Het visitatie-

verslag is een weerslag van de dagelijkse praktijk. De school ademt Dalton! 

 

Bedankt voor deze mooie dag!  

 

 

 

 

 

 

 

naam handtekening datum 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij hebben deze dag goed kunnen laten zien hoe de dalton onderwijs praktijk is op de 

Uitkijck. We zijn trots op dat wat we denken te doen ook zo wordt ervaren door deskundigen. 

 

De visiteurs waren prettige critical friends.  

 

Ook de leerkrachten, waarvan een paar deze dag toch wel spannend vonden, hebben dit 

bezoek waardevol gevonden. 

 

De terugkoppeling over de ervaringen van de visiteurs in de groepen, met de leerlingen, 

ouders/verzorgers en team voelde als een GROOT compliment. 

 

 

  

slotopmerkingen 
 

Ondertekening voorzitter visitatieteam 

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

“slotopmerkingen” genoemd in het visitatieverslag. 



 
 

 18 

 

 

 

 

 

aanbeveling 1. 

(letterlijk overnemen 

uit visitatieverslag) 

Vergroot de doorgaande lijn in het dagritme binnen de groepen. Laat 

in het dagritme duidelijk merken dat De Uitkijck heel de dag een 

daltonschool is. In de praktijk zien we die daltontijd meer terug dan op 

het rooster. 

Actie 

 

Kritisch kijken naar roosterindeling en plaatjes/teksten 

Uitvoerenden 

 

teambreed 

Tijdvak 

 

Schooljaar 2014 2105 

scholing/ externe 

ondersteuning 

nvt 

Toelichting 

 

 

 

aanbeveling 2. 

(letterlijk overnemen 

uit visitatieverslag) 

Ontwikkel de doorgaande lijn op de kernwaarde doelgerichte 

reflectie op het gebied van proces en product. Van evaluatie naar 

reflectie. Het eigenaarschap van leerlingen op hun eigen doelen wordt 

zo vergroot. 

Actie 

 

Leerlijn reflecteren ontwikkelen van groep 1 t/m groep 8  

Uitvoerenden 

 

team 

Tijdvak 

 

Schooljaar 2015 - 2016 

scholing/ externe 

ondersteuning 

Indien nodig 

Toelichting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naam functie handtekening datum 

    

    

 

Dit verslag wordt binnen drie weken na ontvangst (het liefst per e-mail als Wordbestand) 

opgestuurd naar de visitatievoorzitter, die dit  binnen vijf weken na de visitatie opstuurt 

naar de inhoudelijk medewerker visitaties van de NDV. 

 

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen  

Ondertekening  school en 
visitatievoorzitter voor gezien 


