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Schoolrapport Excellente Scholen 2015 (po) 

15VU-0 Basisschool 't Palet (basisonderwijs) 

Den Haag 

 

Contactgegevens  

Naam contactpersoon Dhr. O. Demesmaeker 

Telefoonnummer (070) 380 36 32 

Emailadres  odemesmaeker@palet.lucasonderwijs.nl 

 

 

1. Motivatie van de school om zich kandidaat te stellen 

't Palet ligt in de Haagse Schilderswijk en is de drukst bezochte school in de wijk. Bij kinderen en 

ouders hebben wij een goede naam doordat we ‘samen met de ouders rondom hun kind gaan 

staan’. We melden ons aan voor het verkrijgen van het predicaat Excellente School, omdat we al 

jaren vinden dat we goed bezig zijn.  

Dat blijkt onder andere: 

- uit de mate waarin onze leerlingen, ouders, medewerkers en stakeholders ons in allerlei 

onderzoeken melden (zeer) tevreden te zijn over 't Palet; 

- uit de mate waarin we het klaarspelen aandacht te blijven geven aan de brede ontwikkeling van 

onze kinderen door uitgebreid muziekonderwijs te verzorgen, aandacht voor (gezond) bewegen 

te stimuleren, creativiteit van de kinderen verder te ontwikkelen, techniekonderwijs te 

verzorgen met aandacht voor de 21st Century Skills. Dit in 30 uren les in een week voor elk 

kind. Dit breiden we facultatief nog uit met onze zaterdagschool en zomerschool; 

- uit de mate waarin wij het klaarspelen om onze kinderen verder te brengen in de schoolse 

vaardigheden; een en ander blijkt uit de opbrengsten van de methodegebonden toetsen en de 

tussentijdse Citotoetsen. Ook heeft de school de laatste vijf jaar nooit onder de ondergrens 

gescoord op de eindtoets, ondanks het feit (en daar zijn we trots op) dat wij een zeer breed 

aannamebeleid toepassen op de toelating van kinderen; 

- uit de mate waarin wij slagen een verbinding te leggen tussen de schoolse vaardigheden, 

wereldoriëntatie, techniek en de creatieve vakken.  

Verder zijn we trots op de wijze waarop wij zelf onze kwaliteit beoordelen, bewaken en verbeteren. 

Voor onze kinderen is het goed dat wij sterk scoren op de begeleiding, de vroegtijdige signalering 

en het planmatig werken aan verbeteractiviteiten en andere aspecten uit het toezichtskader van de 

Onderwijsinspectie.  

Wij willen dat de ouders en kinderen van onze school weten dat wij excellent (willen) zijn in alles 

wat we doen voor de kinderen in de Schilderswijk; het predicaat zal die kwaliteit naar buiten toe 

bevestigen. 

Maar wij willen ook eerlijk zijn...  

't Palet ligt in de Haagse Schilderswijk met veel scholen in de nabijheid. De 'voorraad' kinderen 

neemt helaas snel af. 't Palet is een van de twee scholen die nog geen last heeft van negatieve 

teldata. We vermoeden dat we in de toekomst hier wel mee te maken krijgen. Het predicaat 

Excellente School zou dat kunnen afwenden.  

We zien trouwens ook een negatief effect van het predicaat Excellente School. De excellente school 

krijgt een toeloop van het aantal kinderen, er ontstaan wachtlijsten en vervolgens wordt er 

'geselecteerd aan de poort'. Kinderen die veel zorg nodig hebben, worden geadviseerd om naar een 

andere school te gaan. Dan is het ook niet vreemd dat dit een positief effect heeft op de 

Citoscores. 

't Palet wil het predicaat Excellente School en denkt daar ook recht op te hebben. Het zal bij ons 

nooit leiden tot 'selectie aan de poort'. Dit past totaal niet bij onze visie. Dat dan de Citoscores wat 

minder zijn, lijkt ons logisch, het zij zo. 
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2. Excellentieprofiel van de school 

 

2.1 Beschrijving excellentieprofiel 

In haar aanmelding beschrijft basisschool 't Palet het excellentieprofiel, de relatie met de algemene 

aanpak en de doelen die ze met het excellentiebeleid beoogt, als volgt. 

 

Het excellentieprofiel van de school 

’t Palet: de basisschool in de Schilderswijk die het verschil maakt en meer biedt dan onderwijs 

alleen. Wij bieden betekenisvol onderwijs en sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van de 

leerlingen. Wij streven naar het hoogst haalbare voor iedere leerling, maar zijn meer dan alleen 

een leerfabriek.  

Met de invoering van het leerkansenprofiel in groep 1 t/m 8, de geïntegreerde aanpak van het 

woordenschatonderwijs bij alle vakken, de zaterdagschool en zomerschool, de culturele naschoolse 

activiteit het leerorkest, de samenwerking met het Residentieorkest, het Nederlands Dans Theater 

en theaterschool Rabarber, en de excursies gekoppeld aan de wereldoriëntatiethema's geven we 

onze leerlingen de mogelijkheid zich breed te ontwikkelen en hun kansen voor de toekomst te 

vergroten! 

 

Relatie van het profiel met de algemene aanpak door de school 

In relatie tot de algemene aanpak van de school kunnen we zeggen dat we naast de verplichte 

vakgebieden continu op zoek zijn naar de samenhang en de verdieping in het algehele lesaanbod. 

De diversiteit van de werkvormen zorgt ervoor dat leerlingen een actieve rol hebben in hun eigen 

leerproces en persoonlijke ontwikkeling. Leraren ondersteunen dit proces door de leerlingen 

feedback te geven. 

 

Doelen die de school met het excellentieprofiel beoogt 

Het is ons doel om de leerlingen op te leiden tot breed ontwikkelde burgers die kunnen participeren 

in de maatschappij met behoud van eigen identiteit, en respect voor een ander. 

 

Doelgroep 

Onder de doelgroep verstaan we alle leerlingen van basisschool 't Palet. Voor leerlingen van onze 

school is het niet vanzelfsprekend dat ze in aanraking komen met diverse naschoolse activiteiten 

op het gebied van sport en cultuureducatie. 

 

2.2 Beschrijving aanpak, resultaten, borging en evaluatie 

Over aanpak, resultaten, borging en evaluatie van het excellentieprofiel schrijft de school het 

volgende in haar aanmelding. 

 

Gehanteerde aanpak 

De lestijdverlenging hebben we ingezet op de vier hoofdthema's; beeldende vorming, sport en 

bewegen, theater en ict & techniek. Daarnaast zijn we samenwerkingsverbanden aangegaan met 

diverse instanties die aansluiten bij deze hoofdthema's, om het niveau van het aanbod te 

optimaliseren. Uiteraard hoort hier ook het aanbod van de weekend- en zomerschool bij. 

 

Wijze waarop doelen worden gerealiseerd 

We zien op cognitief gebied een duidelijke vooruitgang via het leerlingvolgsysteem. Op sociaal 

gebied is de vooruitgang terug te zien in de SCOL. Daarnaast zien de vakleerkrachten een 

duidelijke groei van de leerlingen bij hun specifieke vakgebied. 

 

Mate waarin doelen zijn gerealiseerd 

Het beoogde doel is een heel groot doel. Om dit doel te behalen, zal er een solide basis moeten 

worden gelegd die ervoor zorgt dat leerlingen een goede overstap naar het voortgezet onderwijs 

kunnen maken. Praktisch kunnen we zeggen dat het aanbod van nieuwe woorden met 30% 

gestegen is. Leerlingen in de onderbouw krijgen 1000 nieuwe woorden per jaar aangeboden en in 
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de bovenbouw zijn dat 1200 woorden. Er is dagelijks aandacht voor de sociale ontwikkeling van de 

leerlingen, omdat wij van mening zijn dat niet alleen cognitieve vaardigheden van belang zijn. 

Daarnaast hebben we bij de invoering van het leerkansenprofiel ingezet op verdieping en 

verbinding met het reguliere lesprogramma. Hierdoor willen we ons beoogde doel bereiken, 

namelijk dat we onze leerlingen opleiden tot breed ontwikkelde burgers. We realiseren een 

doorstroom naar het voortgezet onderwijs van ruim 60% naar vmbo-tl, havo en vwo. Onderzoek 

drie jaar na plaatsing leert ons dat afstroom in deze categorie nihil is. 

 

Borging 

't Palet kent een duidelijke aansturing vanuit de directie. De school heeft een overzichtelijke 

organisatie waardoor ieder goed op de hoogte is van zijn verantwoordelijkheden en taken. 

Onderwijsondersteunend personeel, leraren en directie worden daarop bevraagd en leggen 

verantwoording af. Er is sprake van cyclisch onderhoud. Verder verkeert de school in een zeer 

gezonde financiële situatie, waardoor er veel mogelijk is qua innovatie. 

 

Evaluatie 

Op basisschool 't Palet evalueren we de aanpak aan de hand van: 

- ons leerlingvolgsysteem; 

- audits binnen ons kwaliteitssysteem; 

- de toekomstige monitor van Wisselwerkers; 

- managementgesprekken met de clusterdirecteur; 

- evaluatiegesprekken met de stakeholders; 

- de inspectiebezoeken en verslagen; 

- de verschillende tevredenheidsonderzoeken; 

- het jaarverslag; 

- de gesprekscyclus. 

Al deze uitkomsten geven op diverse niveaus inzicht in de vervolgstappen ter optimalisering van 

het hele proces. 

 

2.3 Ontwikkeling van het excellentieprofiel 

De school noemt in haar aanmelding de volgende plannen voor de verdere ontwikkeling van het 

excellentieprofiel. 

We denken nog winst te kunnen behalen door leraren meer verantwoordelijk te maken voor de 

leeropbrengsten van alle leerlingen in het gehele leerjaar, zodat alle expertise maximaal ingezet 

wordt. Daarnaast willen wij ons bekwamen om een passend onderwijsaanbod te ontwikkelen voor 

pluskinderen. Ten slotte zien wij kansen voor onze leerlingen om optimaal te profiteren van de 

doorgaande leerlijnen door een innovatief schoolconcept op te zetten van 2,5 - 14 jaar. 

 

2.4 Erkenning 

In haar aanmelding beschrijft de school de volgende voorbeelden waaruit blijkt dat het profiel van 

de school wordt erkend.  

 

Erkenning binnen de eigen omgeving 

Eerlijk gezegd zijn we al trots op de wijze waarop wij het onderwijs gestalte geven. We hebben 

goed in beeld waar we goed in zijn en waar we ons nog verder in kunnen verbeteren. 

Professionalisering staat hoog in ons vaandel, de vervolgstap zal nog meer kennisdeling zijn. 

 

Erkenning van buiten de school 

Basisschool 't Palet heeft talloze externe contacten, die het product positief beïnvloeden. Deze 

externe contacten, de stakeholders, zijn ook gevraagd naar hun oordeel over 't Palet. We mogen 

trots zijn op de uitkomsten van dit stakeholdersonderzoek. 
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Bevindingen van de Jury Excellente Scholen ten aanzien van het excellentieprofiel  

De school is op 12 oktober 2015 bezocht door twee leden van de Jury Excellente Scholen. 

Hieronder beschrijven zij hun bevindingen met betrekking tot het excellentieprofiel van de school.  

 

Het excellentieprofiel van de school 

De school heeft een helder en voor de school relevant excellentieprofiel. 

Sinds het schooljaar 2012/2013 functioneert op basisschool ’t Palet het leerkansenprofiel (LKP). Dit 

profiel heeft zijn aangrijpingspunt in Haags gemeentelijk beleid rondom de brede school en biedt 

scholen de mogelijkheid de lestijd te verlengen met zes uur per week. Deze extra uren, voor in 

principe alle leerlingen van alle groepen, vallen onder de reguliere onderwijstijd en behoren 

verzorgd te worden door iemand die volgens de Wet op het primair onderwijs bevoegd is om les te 

geven aan basisschoolleerlingen.  

Deze mogelijkheid tot leertijduitbreiding heeft op ’t Palet een bijzondere invulling gekregen. Zo zijn 

deze LKP-uren verweven in het reguliere rooster en daarin op maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag volledig geïntegreerd, waardoor alle leerlingen van de groepen 1 t/m 8 dertig uur per week 

naar school gaan. Hierbij blijven de groepen zo veel mogelijk intact, ook als dit LKP-uren betreft. 

Deze grotere ruimte binnen het rooster benut de school niet alleen voor extra leertijd met 

betrekking tot de basisvaardigheden, maar besteedt ze juist ook aan andere gebieden die een 

brede vorming van de leerlingen stimuleren. De school heeft daarbij gekozen voor een aantal 

speerpunten. Voor sport en bewegen, beeldend vormen, theater en ict & techniek heeft de school 

inmiddels een inhoudelijk sterk aanbod gerealiseerd. Omdat muziek al sinds jaar en dag in het 

reguliere programma op een kwalitatief goed niveau wordt verzorgd, hebben vooral de 

kunstvakken in het brede aanbod een extra accent gekregen op ’t Palet.  

Kwaliteit staat in de ogen van de school bij dit aanbod voorop. Daarom verzorgen vakleraren de 

brede vormingsspeerpunten van het profiel. Zij zijn veelal fulltime in dienst en maken nadrukkelijk 

deel uit van het team. Voor al deze vakken werkt de school met doorgaande leerlijnen die de 

vakdocenten zelf hebben ontwikkeld. Hierbij zoeken ze indien mogelijk samenwerking met culturele 

instellingen in Den Haag, zodat expertise kan worden uitgewisseld.  

Ook legt de school steeds een verbinding tussen de speerpunten en de thema’s bij wereldoriëntatie 

in de reguliere lestijd. In de groepen 1 en 2 sluiten de wereldoriënterende thema’s aan bij 

Startblokken. Voor de groepen 3 tot en met 8 heeft de school een eigen wereldoriënterend 

programma ontwikkeld dat aansluit bij de kerndoelen Oriëntatie op mens en wereld. Vakleraren 

werken hierbij onderling en met groepsleraren intensief samen. Dit om verdieping én samenhang 

in het aanbod te bewerkstelligen.  

Verder neemt het taalonderwijs een bijzondere plek in binnen het LKP-profiel van ’t Palet. De extra 

onderwijstijd biedt namelijk mogelijkheden om de leerlingen meer en efficiënter in aanraking te 

laten komen met de Nederlandse taal. Dit mede doordat een aantal verplichte vakken, zoals 

creatieve vorming en beweging, verplaatst zijn naar de LKP-tijd. Zo is meer tijd voor 

taalverwerving beschikbaar gekomen en heeft de school zich bovendien – mede in het kader van 

haar taalbeleid en het gekozen LKP-profiel – kunnen toeleggen op een bijzondere vorm van 

samenwerking tussen vakdocenten en groepsleraren. Voor het taalonderwijs heeft de school zich 

de afgelopen jaren geconcentreerd op het Taal100-project van het Expertisecentrum Nederlands. 

Verbeterpunten binnen het project waren de ontwikkeling van de woordenschat en het begrijpend 

luisteren en lezen. Aan studiedagen namen zowel de groepsleraren als de vakdocenten deel. 

Samen met de groepsleraren hebben de vakleraren zich in dat kader toegelegd op het inbedden 

van de ontwikkeling van de woordenschat in hun vaklessen. Zij zijn hierin geschoold, getraind en 

ook begeleid door de taalcoaches van de school, waardoor de woordenschat extra onderhouden en 

uitgebreid wordt én dit op basis van een gelijkgestemde didactiek tussen groepsleraren en 

vakleraren (het 4-taktmodel) gebeurt.  

Het LKP-profiel richt zich op meerdere thematieken, maar kent daarbinnen voldoende focus en 

samenhang. Aan dit profiel ligt een aantal doelen ten grondslag. Zo heeft de school drie, weliswaar 

nog globale doelen geformuleerd. Allereerst wil zij met haar profiel de leerprestaties verbeteren. In 

aansluiting daarop wil zij de taalontwikkeling stimuleren en tot slot wil zij bij de niet-zaakvakken, 
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zoals beeldende vorming en theater, de sociale vaardigheden bij de leerlingen versterken en ervoor 

zorgen dat zij meer plezier krijgen in school.  

De jury acht dit profiel van groot belang voor alle leerlingen van de school. ’t Palet wordt immers 

bevolkt door leerlingen die van huis uit meestal weinig tot onvoldoende kansen krijgen om zich 

algemeen en breed te ontwikkelen. Voor hen is het belangrijk de eigen kwaliteiten te ontdekken. 

Daarbij komen de meeste leerlingen met een forse taalachterstand de school binnen. Voor de 

ontwikkeling van de woordenschat geldt dat in het bijzonder. Het systematisch inlopen c.q. 

wegwerken van die achterstand is voor deze leerlingen van levensbelang.  

Daarmee heeft de school een helder en voor de school relevant excellentieprofiel met voldoende 

focus op de verschillende aspecten. Wel stelt de jury vast dat ‘toetsbare’ doelen niet altijd even 

duidelijk ten grondslag hebben gelegen aan de onderdelen van het profiel die inmiddels in 

uitvoering zijn genomen. In de toelichting van de school (paragraaf 2.1 en 2.2) zijn zulke doelen 

ook nog niet traceerbaar.    

 

Aanpak, resultaten, borging en evaluatie 

De school heeft een weloverwogen aanpak met betrekking tot het excellentieprofiel. 

Aan de vormgeving van de componenten van het profiel ligt een weloverwogen aanpak ten 

grondslag. Zo heeft de school gezorgd dat alle werkzaamheden die samenhangen met het profiel 

goed worden gecoördineerd. De profielcoördinator is het aanspreekpunt en de kartrekker voor al 

het werk met betrekking tot het profiel, en verzorgt ook de informatievoorziening rondom het 

profiel. Tevens is zij aangesteld als begeleider met speciale taken rondom de coaching van 

vakleraren. Voor beide functies heeft de school heldere taakomschrijvingen. Bovendien is in 2012 

een werkgroep ingesteld die onder leiding van de coördinator helderheid moest verschaffen over de 

relevantie van het gemeentelijke LKP-profiel voor ’t Palet. Deze werkgroep heeft heel 

gestructureerd samen met het team betekenisvolle keuzes gemaakt ten aanzien van dit 

gemeentelijke leerkansenprofiel. Daarbij stond de mogelijke meerwaarde van dit profiel voor de 

school steeds voorop.  

Dat de school weloverwogen te werk gaat, blijkt ook uit het projectplan LKP en het taalbeleidsplan. 

Het geldt ook voor de in principe goed gedocumenteerde doorgaande leerlijnen voor muziek, 

beweging, beeldend vormen, techniek en theater. De beredeneerde aanpak wordt met deze 

documenten nog eens bevestigd. Het Handboek LKP en de vele verslagen van teambijeenkomsten 

geven een goed inzicht in de opbouw en uitbouw van het profiel van ’t Palet. Uit al deze 

documenten komt naar voren dat de school de idee-, menings- en besluitvorming rondom de 

introductie van haar profiel systematisch heeft aangepakt én dat de implementatie daarvan 

planmatig en stapsgewijs is verlopen. 

Niettemin lijkt het van belang de nu nog min of meer losse (beleids)documenten inclusief de 

onderliggende formats meer met elkaar te integreren en/of op elkaar af te stemmen. Risico’s voor 

te weinig samenhang en/of te veel versnipperingen binnen en/of te weinig overzicht op de 

onderdelen van het excellentieprofiel worden zo op voorhand ingedamd. Het profiel kan daardoor 

aan kracht winnen. Dit geldt des te meer, omdat ’t Palet ernaar streeft haar onderwijs als een 

geheel (LKP-profiel en regulier onderwijs samen) te beschouwen (vergelijk Handboek 

Leerkansenprofiel, pag. 4).  

Wellicht kan het format van het huidige jaarplan en jaarverslag van de school hier soelaas bieden. 

Daarin wordt niet alleen gewerkt met beleidsterreinen maar ook met het gewenste resultaat en het 

daadwerkelijk behaalde resultaat. Dat format biedt ook mogelijkheden voor een toelichting op de 

resultaatbepaling en voor een vervolg op activiteiten c.q. voor de borging daarvan. Dan wordt niet 

alleen intern, maar ook voor buitenstaanders direct manifest dat bijvoorbeeld alle profielvakken 

een hoog ambitieniveau hebben en dat dit ook wordt waargemaakt. Dat is nu niet altijd even 

duidelijk het geval. Dit laatste klemt des te meer, omdat toetsbare doelen niet altijd voldoende aan 

de diverse onderdelen van het profiel ten grondslag hebben gelegen.  

Zo’n stroomlijning in de documentatie maakt (tempo)verschillen in de uitvoering van een gewenst 

resultaat ook meer zichtbaar en maakt de overbrugging van de verschillen wellicht beter 

bestuurbaar. Zo zijn in de leerlijn beeldend vormen niet alleen de culturele competenties inclusief 

doelstellingen uitgewerkt, de leerlijn is ook voorzien van een per groep uitgewerkte planning van 
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lessen waarin ook de wereldoriëntatiethema’s zijn geïncorporeerd. Ook is in deze lessencyclus 

steeds de lijn opgenomen die in de versterking van de woordenschat is afgesproken. In de 

theaterles en in het lokaal waar beeldende vorming wordt gegeven, is de aandacht voor 

woordenschat terug te zien. Er hangen bijvoorbeeld woorden op een woordmuur, en woorden 

worden tijdens de les uitgelegd aan de hand van woordkaarten. In de leerlijnen voor de andere 

profielvakken zijn deze taalversterkingsactiviteiten en themaverdiepingsactiviteiten nog niet of 

minder traceerbaar.  

Toch is de jury van oordeel dat de school met haar aanpak succes boekt. Gerelateerd aan de eigen, 

nog globale doelen van de school stelt de jury vast dat de leerprestaties aan het einde van de 

schoolperiode de laatste jaren een stijgende lijn vertonen. Waar in 2012 de resultaten van de 

schoolverlaters bovengemiddeld waren, zijn die in de jaren daarna steeds van een goed niveau. In 

de ontwikkeling van de woordenschat is duidelijk sprake van progressie. Dat blijkt uit de analyses 

van de school met betrekking tot de leerwinst geboekt tussen twee of meer toetsmomenten. 

Datzelfde geldt voor de vorderingen op het terrein van de sociale competenties.    

Wat de school vermeldt over de evaluatie van het profiel, voert zij daadwerkelijk uit. Er zijn 

notulen beschikbaar van evaluatiebijeenkomsten met betrekking tot het LKP-traject. Daarin wordt 

concreet en specifiek ingegaan op knelpunten die gesignaleerd zijn. Uit dit materiaal blijkt ook dat 

evaluaties zo nodig tot gerichte bijstellingen van het traject leiden. Het 

oudertevredenheidsonderzoek in het kader van de introductie van het LKP-profiel heeft de school 

nauwgezet geanalyseerd. Het is jammer dat de respons bescheiden was (28,7% op 430 uitgezette 

vragenlijsten, meegegeven aan de oudste leerlingen van een gezin). 

Borging van werkwijzen en afspraken is in principe goed verzorgd op de school. In de 

(beleids)plannen, in het Handboek LeerKansenProfiel, het jaarplan en het jaarverslag keren de 

verworvenheden van het profiel en de afspraken zonder meer terug. Ook via bijvoorbeeld 

klassenconsultaties gaat de school na of gezamenlijke gedragslijnen goed worden vastgehouden. 

De borging kan nog aan kracht winnen als klassenconsultaties ook voor het leerkansenprofiel 

voorzien zijn van een heldere kijkwijzer met observatiepunten. Het gaat dan bijvoorbeeld om een 

geïntegreerd instrument dat naast vakspecifieke aandachtspunten ook aandachtspunten voor de 

beoogde taalversterkingsactiviteiten en de gewenste themaverdiepingsactiviteiten bevat. De jury 

heeft waardering voor de kijkwijzer die de school gebruikt voor de ontwikkeling van de 

woordenschat; die kan zeker geïncorporeerd worden in een op ’t Palet toegespitste LKP-

observatielijst. 

   

De ontwikkeling van het excellentieprofiel 

De school heeft concrete plannen om het excellentieprofiel verder te ontwikkelen. 

In paragraaf 2.3 formuleert de school een aantal voornemens. Hoe deze gerelateerd kunnen 

worden aan het excellentieprofiel van ’t Palet blijft echter ongewis, mede omdat een nadere 

detaillering van die plannen ontbreekt. Tijdens het schoolbezoek en na bestudering van de door de 

school overhandigde documenten over de ontwikkeling van het profiel, stelt de jury echter vast dat 

de school concrete plannen heeft om haar excellentieprofiel verder te ontwikkelen. Zo wil de school 

binnen de kunstvakken en ict/techniek in de periode 2016-2019 in elk leerjaar in minimaal drie 

thema’s gaan werken met de onderzoek- en ontwerpcyclus. De school is daartoe een 

samenwerkingsverband aangegaan met het Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland. Tijdens de 

rondgang door de school heeft de jury de eerste verkenningen daarvan al in de leeromgeving van 

de school aangetroffen. Daarbij viel wederom op dat beeldend vormen hier een voorloper lijkt te 

zijn binnen de school. 

Ten tweede wil de school in alle doorgaande leerlijnen binnen de kunstvakken en ict/techniek de 

21st Century Skills opnemen.  

Daarnaast wil de school voor het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen bij de LKP-vakken 

toewerken naar een portfolio. Met het portfolio kunnen leerlingen meer eigenaar worden van de 

vaardigheden die ze tijdens de lessen opdoen. Op dit moment worden leerlingen door de 

vakleerkrachten gevolgd op basis van inzet, motivatie en de ontwikkeling in vaardigheden. 
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Wel merkt de jury op dat de detaillering van die plannen en de aanpak in goede uitvoeringsplannen 

nog om voortgezette aandacht vraagt. Dat geldt ook voor de formulering van toetsbare doelen die 

aan deze plannen ten grondslag kunnen liggen. 

 

Erkenning excellentieprofiel 

Het excellentieprofiel van de school wordt zowel intern als extern erkend.  

Het excellentieprofiel wordt duidelijk erkend, zowel intern als extern. Intern wordt kennis gedeeld, 

mede ook door de (vak)specialisaties en de coördinatie- en begeleidingsfuncties (inclusief de 

taalcoaches) binnen de school.  

Via relaties met relevante externen, zoals toneelschool Rabarber, het Nederlands Dans Theater en 

het Residentieorkest, hoort de school regelmatig terug dat zij de goede dingen doet op het terrein 

van de kunstvakken.  

Bovendien is de school in gesprek met Wisselwerkers, dat samen met de school relevante 

netwerken probeert te identificeren en te activeren. Daarmee wil de school haar maatschappelijke 

ambities en opdrachten, passend bij haar omgeving en de publieke (meer)waarden die daarbij een 

rol spelen, aantoonbaar maken. In dat verband wordt ook gewerkt aan een toekomstig 

monitormodel om de ‘outcome’ op dit gebied zichtbaar te maken.  

Toch verdient de school meer erkenning dan ze nu krijgt. De school stelt zich te bescheiden op. 

Hoewel binnen de stichting en het bestuur van de school zeker waardering is voor wat de school tot 

nu toe tot stand heeft gebracht, lijkt er ook van die kant te veel bescheidenheid te zijn. De jury 

constateert dat belangrijke elementen van het excellentieprofiel al het stadium hebben bereikt van 

een zekere overdraagbaarheid naar andere scholen, waardoor zij ’t Palet in staat acht andere 

scholen te inspireren. Meerdere scholen in Den Haag hebben het voorbeeld van een geïntegreerd 

LKP-programma van de school al overgenomen en zo’n programma is nu de norm vanuit het 

gemeentelijk kader.  

De jury heeft diverse referenten gevraagd of zij het excellentieprofiel van ’t Palet herkennen en de 

algemene onderwijskwaliteit onderschrijven. De referenten omschrijven de school als excellent. 

Tevens hebben de referenten de indruk dat ’t Palet haar kennis en ervaring deelt met derden.     

 

Duurzaamheid excellentieprofiel 

Het excellentieprofiel van de school is toekomstbestendig 

Omdat de aanpak, de resultaten, de evaluatie en de borging van het geanalyseerde profiel 

inmiddels robuust genoeg zijn en de school daarbij een duidelijke cyclische wijze van werken 

hanteert, acht de jury het excellentieprofiel in voldoende mate toekomstbestendig. Dit wordt 

onderstreept door de sterk gedragen opvatting over kwaliteit en de invulling daarvan die de jury op 

de school heeft aangetroffen. 

 

 

3. Onderwijskwaliteit 

 

3.1 Resultaten 

In haar aanmelding geeft basisschool 't Palet de volgende toelichting bij haar resultaten. 

De afgelopen drie schooljaren telden de resultaten van 191 schoolverlaters mee voor de 

eindopbrengsten van de inspectie. Onze leerlingen behaalden gemiddeld een score van 531.5 op 

het Drempelonderzoek van 678 Onderwijs Advisering. We zijn er trots op dat we hiermee al drie 

jaar boven het landelijk gemiddelde van 529.4 uitkomen! 

 

Onderwijsresultaten 

In haar aanmelding noemt de school de volgende gebieden waarop ze zeer goede resultaten heeft 

geboekt. 

Basisschool 't Palet is al vele jaren trots op de mooie resultaten die behaald worden op de Cito-

volgsysteemtoetsen spelling en technisch lezen. De laatste jaren zien we ook een stijgende lijn bij 

de resultaten van de Cito-woordenschat en de resultaten van de Sociale Competentie 

Observatielijst (SCOL). 
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Context waarbinnen de school werkt 

De school beschrijft in haar aanmelding de volgende omstandigheden waarbinnen ze haar werk 

doet. 

Wij hebben onderwijsaanbod aan anderstaligen. We hebben professionele leraren die geschoold 

zijn in differentiatie en de didactische vaardigheden van Taal100. We hebben een breed 

onderwijsaanbod op alle vlakken en een uitgebreide zorgstructuur. 

 

3.2 Onderwijsproces 

Over aanbod, zicht op ontwikkeling, didactisch handelen en ondersteuning schrijft de school het 

volgende in haar aanmelding. 

 

Aanbod 

Eigen oordeel aanbod: Goed 

Wij vinden ons aanbod goed, omdat wij vanaf 2,5 jaar in samenwerking met Welzijn een 

doorgaande lijn ontwikkeld hebben die aansluit bij de leerlijnen van de groepen 1. Op het gebied 

van woordenschat zijn we samen met de groepen 1 en de peuterspeelzalen bezig om daar volgens 

vastomlijnde kaders vorm aan te geven. De gekozen methodiek binnen Taal100 wordt op deze 

manier geborgd in onze school van 2,5 tot 12 jaar. In dit kader proberen we ook de doorgaande 

leerlijn door te trekken naar het voortgezet onderwijs voor een soepele overgang. We zijn in een 

vergevorderd stadium van het opzetten van een Haags junior college (tot 14 jaar). Dit doen wij 

samen met Lucas Onderwijs en De Haagse scholen. Daarnaast gaat ons onderwijsaanbod verder 

dan de reguliere vakken. Wij zijn bijzonder trots op de doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 voor de 

vakken beeldend vormen, theater, techniek, muziek, ict en bewegingsonderwijs. 

 

Zicht op ontwikkeling  

Eigen oordeel zicht op ontwikkeling: Voldoende 

Er is voldoende zicht op de ontwikkeling van alle leerlingen. Er vindt nauwkeurige analyse van de 

leervorderingen plaats, waarbij de behaalde leerwinst ten opzichte van de vorige toets vergeleken 

wordt met de verwachte leerwinst. Wanneer de leerwinst tegenvalt, wordt dit geanalyseerd en 

worden er maatregelen genomen. Ook wordt geanalyseerd of de leerlingen voldoende voortgang 

boeken. Op basis van deze analyses worden groepsplannen opgesteld. Zorgleerlingen kunnen op 

deze manier ook vroegtijdig gesignaleerd worden. De groepsplannen zijn duidelijk en concreet van 

opzet, waardoor leraren een goede planning hebben van de afstemming van het onderwijs op de 

leerbehoeften van de leerlingen. Door de samenhang blijven de resultaten op peil en wordt de 

kwaliteit van het onderwijs bewaakt. Om de kwaliteit nog verder te verbeteren, willen wij in 

schooljaar 2015/2016 horizontale overleggen opzetten. Dit houdt in dat leraren van hetzelfde 

leerjaar verantwoordelijk worden voor de resultaten van alle leerlingen in dat leerjaar. Zij geven 

elkaar feedback met de IB’er als specialist aan hun zijde. 

 

Didactisch handelen 

Eigen oordeel didactisch handelen: Voldoende 

Het didactisch handelen van onze leerkrachten beoordelen wij als voldoende. De instructies zijn 

effectief en interactief ondersteund en het niveau van de lessen past bij het beoogde eindniveau. 

De leraren realiseren een duidelijke structuur bij het lesgeven. De leerlingen zijn betrokken en er 

heerst een taakgerichte werksfeer. Toch menen wij door meer wisselende en actievere werkvormen 

te gebruiken en door leraren te ondersteunen in het vergroten van hun leerkrachtvaardigheden, 

het didactisch handelen als goed te kunnen beoordelen. Komende tijd willen wij daar dus op 

inzetten. 

 

Ondersteuning 

Eigen oordeel ondersteuning: Goed 

Basisschool 't Palet heeft de leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte goed in beeld. Voor de 

betreffende leerlingen is een onderwijsperspectief opgesteld dat regelmatig geëvalueerd wordt en 

waar nodig bijgesteld. Schoolbreed hebben we afgelopen jaren vooral ingezet op leerlingen met 
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Cito D- en E-score. Inmiddels is er ook specifieke aandacht voor leerlingen met Cito B- en A-score. 

Klassenmanagement, differentiatie en het vergroten van de leerkrachtvaardigheden zijn daarbij 

belangrijk instrumenten, wat dan ook duidelijk zichtbaar is in de klassen. 

 

3.3 Schoolklimaat en veiligheid 

In haar aanmelding merkt de school het volgende op over het klimaat en de veiligheid op school. 

 

Schoolklimaat 

Eigen oordeel schoolklimaat: Goed 

Het sociale klimaat wordt op school als zeer stabiel en veilig ervaren. Er wordt veel aandacht 

besteed aan dit onderwerp in de groep, maar kinderen worden ook individueel op een goede 

manier aangesproken. De schoolregels, de afspraken uit de methode en het gedragsprotocol zijn 

zichtbaar in de school en worden tijdens alle verschillende lessen nageleefd, zowel binnen als 

buiten de school. Dit zorgt voor een klimaat waarin leerlingen zich betrokken en 

medeverantwoordelijk voelen. 

 

Veiligheid  

Eigen oordeel veiligheid: Goed 

De school beschikt over een veiligheidscoördinator en een uitgebreid veiligheidsplan. Incidenten 

worden geregistreerd en geëvalueerd. Met behulp van de methode, het gedragsprotocol, de 

zichtbare schoolregels en de inzet van de leraren zorgen we voor een veilig schoolklimaat voor de 

leerlingen. 

 

Gebruikt(e) instrument(en) en resultaat 

Veiligheidskaart van Halt.  

We zijn samen met ons bestuur in overleg met Halt om te bepalen welk meetinstrument we in de 

toekomst gaan gebruiken. 

 

3.4 Kwaliteitszorg en ambitie 

In de aanmelding geeft de school de volgende toelichtingen over evaluatie en verbetering en de 

kwaliteitscultuur op de school. 

 

Evaluatie en verbetering 

Eigen oordeel evaluatie en verbetering: Goed 

De kern van ons kwaliteitszorgsysteem bestaat uit de beschrijving van procedures voor processen 

en activiteiten die op school plaatsvinden. In een procedure staat beschreven wie, wat, wanneer 

doet. We maken onderscheid tussen het kwaliteitszorgsysteem en het schoolplan. Het schoolplan is 

een meerjarenbeleidsplan van de school. Het kwaliteitshandboek, waarin het kwaliteitszorgsysteem 

is vastgelegd, is een praktisch werkboek waarin essentiële afspraken staan over werkprocedures 

waarnaar in het schoolplan wordt verwezen. Het kwaliteitshandboek geeft heel specifiek aan hoe er 

op school gewerkt wordt op de belangrijkste punten. Het is een dynamisch document dat continu 

aangevuld en/of aangepast wordt. Om alle plannen en processen te evalueren, maken wij gebruik 

van de PDCA-cirkel van Deming. De kwaliteitsverbeterende maatregelen voortkomend uit 

tevredenheidsonderzoeken, audits, personeelsgesprekken, toetsresultaten en dergelijke worden 

jaarlijks vastgesteld in het jaarplan en geëvalueerd in het jaarverslag. 

 

Tevredenheidsonderzoeken (zoals opgegeven in de aanmelding) 

 Afname Jaar 

afname 

Aantal 

respondenten 

Gemiddelde 

van de school 

Landelijke 

benchmark 

Medewerkertevredenheid Ja 2013 62 7,9 7,4 

Oudertevredenheid Ja 2012 246 7,7 7,5 

Leerlingtevredenheid Ja 2013 163 8,9 8,5 
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Kwaliteitscultuur 

Eigen oordeel kwaliteitscultuur: Goed 

Op basisschool 't Palet is het werkethos groot. De schoolleiding, de leraren en het ondersteunend 

personeel voelen zich samen zeer verantwoordelijk voor de school en de leerlingen. De 

tevredenheid onder het personeel is terug te zien in het medewerkersonderzoek en af te lezen aan 

het lage ziekteverzuim. Leraren zijn verantwoordelijk voor hun professionele en persoonlijke 

ontwikkeling. Het personeelsbeleid kent twee doelen. Enerzijds is het gericht op het behouden en 

bevorderen van de kwaliteit van de medewerkers. Hiervoor hanteren wij een duidelijke 

gesprekscyclus. Anderzijds is het personeelsbeleid gericht op het welbevinden van de 

medewerkers. Binnen onze schoolorganisatie maken we graag gebruik van elkaars expertise, wat 

zorgt voor een brede ontwikkeling en saamhorigheid. 

 

Bevindingen van de Jury Excellente Scholen ten aanzien van de algemene 

onderwijskwaliteit 

 

Toelichting werkwijze jury 

Bij het onderzoek naar de algemene onderwijskwaliteit worden de volgende aspecten betrokken: 

resultaten, onderwijsproces, schoolklimaat en veiligheid, en kwaliteitszorg en ambitie.  

Scholen hebben zichzelf beoordeeld op basis van een aantal kwaliteitsstandaarden. De 

kwaliteitsstandaarden behorende bij onderwijsproces, schoolklimaat en veiligheid, en kwaliteitszorg 

en ambitie zijn met toelichting opgenomen in de bijlage van het juryrapport. Het eigen oordeel van 

de school is opgenomen in hoofdstuk 3 van dit rapport.  

De jury voert geen eigen onderzoek uit naar de kwaliteit van deze standaarden. Wel toetst zij of in 

haar onderzoek naar het excellentieprofiel contra-indicaties naar voren komen die tot een oordeel 

leiden dat afwijkt van het eigen oordeel van de school. 

 

Tijdens het schoolbezoek kwam de jury tot de volgende bevindingen ten aanzien van de algemene 

onderwijskwaliteit van de school.  

 

Resultaten 

Eindresultaten verplicht curriculum: leerlingen behalen cognitieve eindresultaten die gezien 

kenmerken en beginniveau van de leerlingen ten minste in overstemming zijn met wat van een 

goede school verwacht mag worden.  

De jury onderschrijft het behalen van de standaard door de school. Zij constateert dat de 

eindresultaten van de school al sinds 2012 op een goed niveau liggen. Ook stelt zij vast dat de 

school een doorstroom naar het voortgezet onderwijs realiseert van ruim 60 procent naar vmbo-tl, 

havo en vwo. Onderzoek dat de school zelf heeft uitgevoerd, laat voorts zien dat bij deze leerlingen 

drie jaar na plaatsing op het vo de afstroom in deze categorie nihil is. Uit de analyse blijkt dat de 

school overwegend enkelvoudige adviezen voor het vo opstelt. Daardoor kan zij de bestendigheid 

van haar adviezen des te beter vaststellen.  

Om de meerwaarde van de opbrengsten van ’t Palet nog beter te kunnen taxeren, heeft de school 

in de periode 2012-2015 de resultaten van het Drempelonderzoek (schoolvorderingen) afgezet 

tegen de uitslagen op de NIO/NDT (intelligentieonderzoek), met als onderliggende vraag: ‘halen we 

met ons onderwijs eruit wat er in een kind zit?’ De conclusie voor het schooljaar 2012/2013 luidt 

dat meer leerlingen dan op basis van hun capaciteiten zou mogen worden verwacht de theoretische 

leerweg of hoger scoorden. Ook binnen de groep leerlingen met capaciteiten voor vmbo-bb en -kb 

bleek een verschuiving naar en hoger niveau dan verwacht mocht worden zichtbaar. In de jaren 

daarna is de focus sterk veranderd. Waar ’t Palet in eerdere schooljaren vooral werkte aan de groei 

naar een hoger niveau van leerlingen in het praktijkonderwijs, vmbo-bb en vmbo-kb, heeft zij zich 

de laatste jaren ook expliciet gericht op de leerlingen in het bovensegment van het 

prestatiegebouw. Door te werken vanuit de behoeften van deze leerlingen, een planmatige aanpak 

en een gerichte analyse van de toetsgegevens, ziet de school nu ook een positieve trend in de 

groei van havoleerlingen richting het vwo. Daarmee laat de school zien dat zij bij alle categorieën 

toegevoegde waarde heeft. De jury heeft daar waardering voor. 
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Niettemin merkt de jury op dat, gelet op het niveau van de tussenresultaten in de huidige leerjaren 

6, 7 en 8, de prognoses voor nieuwe eindopbrengsten niet steeds op voorhand gunstig zijn. Voor 

het huidige leerjaar 7 geldt dat voor het cruciale vak begrijpend lezen in het bijzonder. De school 

heeft dat zelf onderkend, de achtergronden daarvan geanalyseerd en daarop een 

herstelprogramma gezet.   

 

Resultaten niet verplicht curriculum: de school kan op andere gebieden dan het verplichte 

curriculum het bereikte niveau zichtbaar maken. 

De jury onderschrijft dat de school de standaard behaalt. Zo zijn de resultaten op het sociaal-

emotionele domein dagelijks merkbaar in de positieve omgang tussen de leerlingen binnen de 

school en in de consequente wijze waarop aan het gedrag van de leerlingen gewerkt wordt, én ze 

zijn zichtbaar via SCOL, waarmee de school consequent het niveau van de competenties op 

sociaal-emotioneel gebied in kaart brengt. De trendanalyse die de school op dat punt heeft 

gemaakt, laat zien dat vanaf het schooljaar 2012/2013 tot en met het afgelopen schooljaar alle 

leerlingen stabiel boven de 75%-norm scoren. 

 

Onderwijsproces 

De kwaliteit van het onderwijsproces wordt bepaald door het niveau van het aanbod, zicht op 

ontwikkeling, didactisch handelen en ondersteuning. In paragraaf 3 heeft de school voor deze 

standaarden een eigen oordeel met onderbouwing geformuleerd. De school kiest, het didactisch 

handelen uitgezonderd, steeds voor de hoogste kwalificatie te weten ‘goed’. Dan mag 

verondersteld worden dat dit eigen oordeel zich ook weerspiegelt in het niveau van de 

eindresultaten van het verplichte curriculum. Dat blijkt duidelijk het geval te zijn op ’t Palet. 

Bovendien heeft de school naar aanleiding van het bezoek een gemotiveerde en beargumenteerde 

aanpassing van het eigen oordeel over het didactisch handelen aan de jury overhandigd. De school 

acht door de interventies die zij de afgelopen periode op dit gebied heeft ingezet, de kwaliteit van 

het didactisch handelen nu van een goed niveau. 

 

Aanbod: het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. 

De jury heeft in haar onderzoek geen contra-indicaties aangetroffen voor het eigen oordeel van de 

school. Aansluitend hierop meldt zij nog dat de school tekorten die zich in de doorgaande lijn van 

peuterzaal (voorschool) naar de kleuterbouw manifesteerden, heeft opgepakt en weggewerkt (zie 

het rapport van de Inspectie van het Onderwijs over vve van oktober 2013).  

 

Zicht op ontwikkeling: de leraren volgen en analyseren de ontwikkeling van alle leerlingen met als 

doel het onderwijs voor hen vorm te geven. 

De jury heeft in haar onderzoek geen contra-indicaties aangetroffen voor het eigen oordeel van de 

school.   

 

Didactisch handelen: het didactisch handelen van de leraren stelt de leerlingen in staat tot leren en 

ontwikkeling. 

De jury heeft in haar onderzoek geen contra-indicaties aangetroffen voor het eigen oordeel van de 

school. De jury heeft in de gesprekken met het managementteam vastgesteld dat het niveau van 

het didactisch handelen goed bewaakt wordt. Er worden regelmatig lessen bijgewoond en er wordt 

feedback gegeven op de kwaliteit daarvan. Als dat handelen afwijkt van wat in ieder geval 

verwacht wordt, grijpt de leiding in.   

  

Ondersteuning: leerlingen die dat nodig hebben, ontvangen extra aanbod en ondersteuning.  

De jury heeft in haar onderzoek geen contra-indicaties aangetroffen voor het eigen oordeel van de 

school. De school heeft voor leerlingen die net in Nederland zijn een nieuwkomersgroep. Leerlingen 

in deze groep krijgen anderhalf uur per dag intensief aanbod in de basisvakken naast het reguliere 

aanbod van de LKP-vakken. Het lokaal van de nieuwkomersgroep is een voorbeeld voor een rijke 

taalleeromgeving. Ook heeft de school twee schakelklassen om leerlingen die dat nodig hebben een 
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intensiever taalaanbod te geven. In deze groepen ligt het accent op extra woordenschataanbod en 

begrijpend lezen.  

 

Schoolklimaat en veiligheid 

Schoolklimaat: de school kent een ambitieus en stimulerend klimaat.  

De jury heeft in haar onderzoek geen contra-indicaties aangetroffen voor het eigen oordeel van de 

school. Aansluitend stelt de jury vast dat orde, rust en regelmaat kenmerkend zijn voor de school. 

Aan gewenst gedrag wordt veel aandacht besteed. Zowel binnen als buiten de school en in de 

lokalen is dat ook consequent zichtbaar gemaakt (bijvoorbeeld Edje Paletje). In het gesprek van de 

jury met ouders bevestigen zij nadrukkelijk dit beeld. Ouders worden niet alleen gecoacht bij het 

vormgeven van onderwijsondersteunend gedrag in de thuissituatie, maar krijgen ook de 

gelegenheid om aansluitend op hun niveau lessen in de Nederlandse taal op de school te volgen. 

Hierdoor zijn zij ook thuis beter in staat de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren.    

 

Veiligheid: schoolleiding en leraren waarborgen een veilige, respectvolle en betrokken omgeving 

voor leerlingen en leraren.  

De jury heeft in haar onderzoek geen contra-indicaties aangetroffen voor het eigen oordeel van de 

school.  

 

Kwaliteitszorg en ambitie 

Evaluatie en verbetering: de school heeft vanuit haar maatschappelijke opdracht ambities en 

doelen geformuleerd, evalueert regelmatig de realisatie en verbetert op basis daarvan 

systematisch haar onderwijs.  

De jury heeft in haar onderzoek geen contra-indicaties aangetroffen voor het eigen oordeel van de 

school. 

 

Kwaliteitscultuur: de school kent een professionele kwaliteitscultuur en functioneert transparant en 

integer. 

De jury heeft in haar onderzoek geen contra-indicaties aangetroffen voor het eigen oordeel van de 

school.  
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Bijlage – zelfevaluatie algemene onderwijskwaliteit  

Primair onderwijs 

 

Scholen hebben zichzelf beoordeeld op basis van onderstaande kwaliteitsstandaarden met 

bijbehorende omschrijving. Scholen kregen het verzoek hun oordeel te waarderen op deze 

standaarden en dit oordeel te onderbouwen. Deze inbreng is opgenomen in het juryrapport over de 

school.  

 

1. ONDERWIJSPROCES 

1.1 Aanbod  

Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. 

De leraren bieden een breed, eigentijds en op de kerndoelen gebaseerd aanbod. Binnen de kaders 

van de wet maken zij keuzen in het aanbod, waardoor zij deze afstemmen op de 

onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de leerlingenpopulatie. De school heeft bovendien 

een aanbod voor de referentieniveaus taal en rekenen dat past bij het niveau van alle leerlingen. 

De leraren hanteren leermiddelen die afgestemd zijn op de ontwikkelingsfase van de leerlingen. 

Het aanbod sluit aan op het niveau van de leerlingen bij binnenkomst van de school en bereidt hen 

voor op het aanbod bij de start van het vervolgonderwijs. Daar tussenin verdelen de leraren de 

leerinhouden evenwichtig en in samenhang over de leerjaren. Het aanbod draagt bij aan de 

basiswaarden van de democratische rechtsstaat. 

 

1.2 Zicht op ontwikkeling  

De leraren volgen en analyseren de ontwikkeling van alle leerlingen met als doel het onderwijs voor 

hen vorm te geven. 

De leraren verzamelen voortdurend systematische informatie over de ontwikkeling van hun 

leerlingen. Zij gaan regelmatig na in welke mate de leerlingen profiteren van het geboden 

onderwijs en hoe de ontwikkeling van leerlingen verloopt uitgaand van de eigen capaciteiten en ten 

opzichte van leeftijdgenoten. Wanneer leerlingen het onderwijs niet genoeg lijken te benutten, gaat 

de school na waar de ontwikkeling stagneert en wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn. De 

leraren gebruiken al deze informatie vervolgens om het onderwijs af te stemmen op de 

onderwijsbehoeften van zowel groepen leerlingen als individuele leerlingen. De leraren hanteren 

daarbij een cyclische aanpak. 

 

1.3 Didactisch handelen  

Het didactisch handelen van de leraren stelt de leerlingen in staat tot leren en ontwikkeling. 

De leraren plannen en structureren hun handelen met behulp van de informatie die zij over de 

leerlingen hebben, en stimuleren een brede ontwikkeling. Het team handelt op basis van een 

samenhangend en consistent pedagogisch-didactisch concept. 

De leraren zorgen voor effectieve instructies: aansprekend, doelmatig en interactief. Ze geven blijk 

van hoge verwachtingen en reageren positief op de inbreng van leerlingen, waardoor deze zich 

ondersteund en uitgedaagd voelen. Bij de instructies en opdrachten gebruiken de leraren passende 

vakdidactische principes en werkvormen. Ook zorgen zij ervoor dat het niveau van hun lessen past 

bij het beoogde eindniveau. 

Zij stemmen de instructies en opdrachten af op de behoeften van groepen en individuele 

leerlingen, zodat alle leerlingen actief, gemotiveerd en betrokken zijn en de beschikbare tijd 

effectief besteden. Tijdens de (leer)activiteiten gaan de leraren na of de leerlingen de leerstof en 

de opdrachten begrijpen. Daarbij geven de leraren de leerlingen directe en individuele feedback op 

hun werken en leren. 

 

1.4 Ondersteuning  

Leerlingen die dat nodig hebben, ontvangen extra aanbod en ondersteuning. 

De school heeft voor leerlingen met bijzondere ondersteuningsbehoeften extra aanbod en 

begeleiding gepland. Deze ondersteuning is gericht op het (ontwikkelings)perspectief van de 

leerling. Voor de leerlingen die structureel onderwijsaanbod krijgen op een ander niveau dan de 
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leeftijdsgroep of extra bekostigd worden vanuit het samenwerkingsverband, stelt de school een 

(ontwikkelings)perspectief op. De school evalueert regelmatig of de extra ondersteuning het 

gewenste effect heeft en stelt deze zo nodig bij. 

 

2. SCHOOLKLIMAAT & VEILIGHEID 

2.1 Schoolklimaat  

De school kent een ambitieus en stimulerend klimaat. 

De schoolleiding en de leraren creëren een stimulerend en ambitieus pedagogisch en didactisch 

klimaat. Er zijn duidelijke regels en er heerst een voorspelbaar en betrouwbaar positief klimaat 

waarin afspraken nagekomen worden. Schoolleiding en leraren kennen een focus op persoonlijke 

ontwikkeling en leren, waarin alle leerlingen gezien worden en zich betrokken voelen bij de 

schoolgemeenschap. Het schoolklimaat is ondersteunend voor de cognitieve en sociale 

ontwikkeling. 

 

2.2 Veiligheid  

Schoolleiding en leraren waarborgen een veilige, respectvolle en betrokken omgeving voor 

leerlingen en leraren. 

Schoolleiding en leraren waarborgen de veiligheid van de school en de omgeving voor alle 

leerlingen en het personeel. Leerlingen, leraren, schoolleiding en overig personeel gaan respectvol 

en betrokken met elkaar om. De leraren brengen leerlingen sociale competenties bij en tonen 

voorbeeldgedrag. Schoolleiding en leraren voorkomen pesten, agressie en geweld in elke vorm en 

treden zo nodig snel en adequaat op. De school heeft daarvoor een veiligheidsbeleid gericht op het 

voorkomen, registreren, afhandelen en evalueren van incidenten. Het beleid voorziet ook in een 

regelmatige meting van de veiligheidsbeleving van de leerlingen en het personeel. De school heeft 

een vertrouwenspersoon. Alle betrokkenen kennen dit beleid. 

 

3. KWALITEITSZORG EN AMBITIE 

3.1 Evaluatie en verbetering  

De school heeft vanuit haar maatschappelijke opdracht ambities en doelen geformuleerd, evalueert 

regelmatig de realisatie en verbetert op basis daarvan systematisch haar onderwijs. 

De school weet – rekening houdend met haar maatschappelijke opdracht en kenmerken van de 

leerlingenpopulatie – waarin zij zich wil onderscheiden, c.q. profileren, en heeft daaruit toetsbare 

doelen afgeleid voor de korte en middellange termijn. De kwaliteitszorg heeft in elk geval 

betrekking op de resultaten, het onderwijsproces waaronder het aanbod, het schoolklimaat en de 

veiligheid. De schoolleiding en de leraren beoordelen systematisch maatregelen en instrumenten 

om te waarborgen dat het personeel bekwaam is en deze bekwaamheid onderhoudt. De school 

betrekt onafhankelijke deskundigen en belanghebbenden bij deze beoordeling en analyseert de 

relatie tussen de resultaten en de financiële voorzieningen en wettelijke vereisten. De evaluaties 

leiden tot toegankelijke managementinformatie. Waar nodig voert de school planmatig 

verbeteringen door die voldoende ambitieus zijn en aansluiten bij de evaluaties. 

 

3.2 Kwaliteitscultuur  

De school kent een professionele kwaliteitscultuur en functioneert transparant en integer. 

Het beleid van de school om haar visie op de onderwijskwaliteit en ambities te realiseren, wordt 

door de leraren breed gedragen. Er is een grote bereidheid om gezamenlijk het onderwijs te 

verbeteren. Het bestuur en de schoolleiding vertonen onderwijskundig leiderschap en 

kwaliteitsbewustzijn. Er wordt gehandeld vanuit een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling 

tussen alle geledingen in de instelling. 

De schoolleiding, leraren en het ondersteunend personeel werken gezamenlijk aan een 

voortdurende verbetering van hun professionaliteit. Leraren en andere betrokkenen bij de school 

werken resultaatgericht, zijn aanspreekbaar op gemaakte afspraken en zijn zich bewust van de 

effecten van hun handelen op de onderwijskwaliteit en op de ontwikkeling van de leerlingen. De 

school werkt vanuit een transparante en integere cultuur waarin sprake is van zichtbaar zorgvuldig 

handelen. 
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