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1. Inleiding 
 Introductie 

Op Nederlandse scholen wordt op uiteenlopende manieren gewerkt aan 

goed onderwijs. Op sommige scholen leidt dat tot onderwijs van bijzondere 

kwaliteit. Scholen/schoolsoorten in het primair, voortgezet en (voortgezet) 

speciaal onderwijs kunnen zich aanmelden bij de jury Excellente Scholen voor 

een erkenning van die kwaliteit en waardering voor de inzet en prestaties. 

Het traject Excellente Scholen helpt bijzondere voorbeelden van het 

Nederlandse onderwijs voor het voetlicht te brengen, en wil bijdragen aan 

een onderwijscultuur waarin het vanzelfsprekend is expertise te delen en te 

streven naar verbetering. 

 

Het excellentieprofiel – datgene waar de school in uitblinkt – staat in het 

beoordelen van excellentie centraal. De onafhankelijke jury kijkt primair hier 

naar. De school benoemt op welk gebied zij excellent is en de jury verifieert 

of het genoemde excellentieprofiel goed wordt uitgevoerd, herkenbaar is en 

doorwerkt in de gehele organisatie en of het past binnen de visie van de 

school. 

 

De jury beoordeelt het excellentieprofiel op de volgende onderdelen: 

 Helderheid en relevantie van het excellentieprofiel; 

 Doelen van het excellentieprofiel; 

 Aanpak van het excellentieprofiel; 

 Resultaten van het excellentieprofiel; 

 Evaluatie, borging, ontwikkelingen en duurzaamheid van het 

excellentieprofiel; 

 Erkenning van het excellentieprofiel en kennisdeling met andere 

scholen. 

 

Leeswijzer rapport 

In het eerste deel van dit rapport staat een beschrijving van de procedure 

Excellente Scholen. De focus in het juryrapport ligt op de beoordeling van het 

excellentieprofiel van de school door de onafhankelijke jury. Daarom start 

het tweede deel van het rapport met een samenvatting van de bevindingen 

en de conclusie van de jury, waarin is opgenomen of de school het predicaat 

toekomt.  De jury geeft haar bevindingen per onderdeel van het kader dat zij 

hanteert voor de beoordeling van het excellentieprofiel. 

De bijlage van het rapport geeft het excellentieprofiel in onderdelen weer, 

zoals door de school beschreven in het aanmeldingsformulier – de tekst is 

integraal overgenomen. 
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2. Procedure 
Koningin Julianaschool, sbo, heeft zich kandidaat gesteld voor het 

traject Excellente Scholen 2019. Een school die zich kandidaat stelt 

voor het traject doorloopt de volgende fasen: 

 

Fase 1 Aanmeldingsperiode 

Elke school die wil deelnemen aan het traject levert een beschrijving 

van het excellentieprofiel aan. 

 

Fase 2 Controle door inspectie 

Na de sluiting van de aanmeldingsperiode controleert de inspectie of 

uw school over de waardering Goed beschikt en of er geen recente 

contra-indicaties zijn. 

 

Fase 3 Voorbereidingsgesprek met de jury 

De jury gaat in gesprek met de school over haar excellentieprofiel. De 

school verheldert onduidelijkheden, gaat in op vragen op het gebied 

van verantwoording, legt accenten en geeft aan wat er bij het bezoek 

aan de school te verwachten valt. 

 

Fase 4 Jurybezoek 

Twee leden van de onafhankelijke jury bezoeken uw school. Zij 

waarderen het excellentieprofiel mede aan de hand van de 

herkenbaarheid van het verhaal van de school in de 

onderwijspraktijk. Bovendien kijken ze naar de eenheid in de 

kwaliteit en de gedragenheid van het profiel op alle niveaus van de 

school, van bestuur tot leerling. 

 

Fase 5 Rapportage en beoordeling 

Na elk jurybezoek stelt de jury een rapport op. De jury geeft hierin 

haar bevindingen weer per onderdeel van het jurybezoek. 

Deze bevindingen zijn gebaseerd op de beschrijving van het 

excellentieprofiel van de school, dossieronderzoek, het startgesprek 

en het jurybezoek. Op basis van de bevindingen concludeert de jury 

of de school het predicaat toekomt en adviseert zij de inspecteur-

generaal van het onderwijs over het wel of niet toekennen van het 

predicaat Excellente School. 

 

Fase 6 Uitreiking predicaat 

Het predicaat is na ontvangst drie jaar geldig (2020, 2021 & 2022). De 

juryrapporten van de scholen die het predicaat krijgen, worden 

openbaar gemaakt. 
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3. Conclusie 
De jury is van oordeel dat Koningin Julianaschool het predicaat Excellente School 

2019 voor speciaal basisonderwijs toekomt.  

 

Tijdens het schoolbezoek is de school erin geslaagd de delegatie van de jury te 

overtuigen van de congruentie tussen de ambities van de school en de inspanning om 

die ambities waar te maken. Hier hebben we een voorbeeld van een school die de 

sterke pedagogische aandacht voor de leerlingen in goede balans brengt met de eisen 

die de school stelt aan de leerprestaties van de leerlingen.  

 

De jury is onder de indruk van het integrale karakter van het excellentieprofiel, de 

manier van consolideren van het verworven excellentieprofiel in 2016 en de 

ondernemerszin waarmee het team inspeelt op de wisselende vraagstelling van de 

leerlingen in de steeds veranderende maatschappij. De Koningin Julianaschool kan met 

haar excellentieprofiel als voorbeeld dienen voor andere scholen.  

 

De jury baseert het oordeel op de volgende aspecten: 

 Het integrale karakter van het excellentieprofiel en de effectiviteit daarvan in 

de dagelijkse praktijk is direct herkenbaar en duidelijk ingebed in het denken 

en doen van het team. De school heeft een weloverwogen beleid voor 

vernieuwende activiteiten. 

 De school werkt met heldere, concrete doelen die zijn verankerd in een breed 

draagvlak bij het team en de ouders. 

 De school toont hoge ambities in de aanpak van het excellentieprofiel. Zij 

weet bestaande pedagogische en didactische ontwikkelingen vast te houden 

en op een waardevolle manier te consolideren.  

Uit alles blijkt ook dat samenwerken en het vormen van een warme 

schoolgemeenschap tot de sterke punten van de school behoort. School en 

ouders respecteren elkaar en vormen een eenheid waarin de meerwaarde van 

de school gestalte krijgt. De ouders en de leerlingen voelen zich totaal 

opgenomen, welkom en geaccepteerd. 

 Het behalen van goede resultaten om een zo hoog mogelijke uitstroom van 

leerlingen naar het voortgezet onderwijs te realiseren, staat hoog in het 

vaandel. 

 De school is sterk in de zelfevaluatie en zelfreflectie op alle niveaus, een teken 

van een professionele werkomgeving. 

 De samenwerking met andere partners zoals de GGD en de collega-scholen, 

hebben een grote impact op het uitdragen van de expertise, evenals de tips 

op de website. 

 De nieuwe trajecten worden geïntegreerd in de totale school door leerlingen 

in de speciale groepen zoals de taal- en topklas, in de middag in de reguliere 

groepen te laten meedraaien.   
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4. Bevindingen onderzoek 
excellentieprofiel 
Achtergrondgegevens van de school 

 

Sector 

Naam school 

Brin  

Plaats 

Bestuur 

Speciaal basisonderwijs 

Koningin Julianaschool 

18YH-C1 

Culemborg 

Stichting CPOB 

 

 

Bevindingen jury over de helderheid en relevantie van het excellentieprofiel 

 

Het integrale karakter van het excellentieprofiel en de effectiviteit daarvan in de 

dagelijkse praktijk is direct herkenbaar volgens de jury en duidelijk ingebed in het 

denken en doen van het team. 

 

Predicaat Excellente School in 2016 

De Koningin Julianaschool heeft haar eerste predicaat Excellente School speciaal 

basisonderwijs ontvangen in 2016 op basis van het centrale thema de Gezonde 

School. De jury heeft nu gekeken in hoeverre het excellentieprofiel de Gezonde 

School is gewaarborgd en van nadere ontwikkeling sprake is.  

 

Het excellentieprofiel is gewaarborgd 

De waarborg van de Gezonde School is zeker aanwezig in documenten, in regels en 

afspraken en vooral in de dagelijkse onderwijspraktijk. In gesprekken onderstrepen 

de directie, de voorzitter van het bestuur en de Gezonde Schooladviseur de 

waarborg. De Gezonde Schooladviseur vanuit de GGD is vanaf het begin betrokken 

geweest bij het begeleiden van de uitvoering van de Gezonde Schoolaanpak en voor 

haar is deze school een schoolvoorbeeld van deze aanpak. De waarborg vanuit de 

dagelijkse onderwijspraktijk komt ook in gesprekken naar voren met de leraren, de 

leerlingen en de ouders.  

 

Op de Koningin Julianaschool is doorontwikkeling vanzelfsprekend. 

De nadere schoolontwikkeling is minstens zo interessant. Waar de directie de 

doorontwikkeling vanzelfsprekend vindt en het vanuit de integrale gedachte lastig 

vindt om de doorontwikkeling precies te beschrijven, zien wij vooral in de 

verschillende projecten en evaluatieve verslagen dat de school niet stilstaat. 

  

De integrale aandacht voor gezondheid in al haar facetten, resulterend in sterke 

sociale veiligheid en hoge didactische resultaten, lijkt een indrukwekkende 

beschrijving op papier. Maar, deze integrale gedachte heeft naar ons idee steeds 

meer inhoud gekregen. In de eerste plaats door de uitdaging aan te gaan om aan de 
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verschillende certificaten te werken zoals Natuur en milieu, Voeding, Bewegen en 

welbevinden die de school ondertussen heeft ontvangen. Natuur en milieu is een 

mooi voorbeeld. Dat het niet alleen om fysieke gezondheid gaat, toont de school 

door zeer uiteenlopende activiteiten die de veiligheid, het eigenaarschap en het 

zelfvertrouwen van leerlingen sterk bevorderen. Daar horen dus ook hoge 

didactische resultaten bij en de school schuwt niet om expertise van buiten hierin 

kritisch mee te laten kijken. De school weet waar zij de lat hoog genoeg legt en waar 

zij verbetering kan aanbrengen, zodat leerlingen op een zo hoog mogelijk niveau 

uitstromen.  

 

Deze integrale benadering is ingebed in denken en doen, waardoor er sprake is van 

continueren en uitbreiden. Hiervoor onderneemt de directie ook de nodige acties in 

samenspraak met de Gezonde Schooladviseur en in goede samenspraak met het 

bestuur en het team. De directie doet de nodige aanvragen voor subsidies en het 

zijn vaak eenmalige subsidies. Daarom zet de school al snel train-de-

traineropleidingen in om de eigen deskundigheid in huis te halen en niet afhankelijk 

te zijn van tijdelijke geldstromen. De teamleden geven aan dat dit beleid ervoor 

zorgt dat zij de uitdaging houden in hun werk en eigen interesses kunnen inzetten.  

De verantwoordelijkheid voor de verdere ontwikkeling ligt dus niet alleen bij de 

directie. Daarvoor kent de school leerteams die hun verantwoordelijkheid nemen in 

het waarborgen van de expertise en de doorontwikkeling. 
 

 

 

Bevindingen jury over de doelen van het excellentieprofiel 

 

De jury concludeert dat de school werkt met heldere, concrete doelen die zijn 

verankerd in een breed draagvlak bij het team en de ouders. 

Het schoolplan 2019-2023 en de (jaar)plannen omvatten concreet geformuleerde 

doelen.  

Vanuit de missie Wij geloven in de unieke mogelijkheden van elk kind, heeft de 

school in haar nieuwe schoolplan haar doelen geformuleerd voor de komende vier 

jaar: “Op onze school tonen we aan dat we toegevoegde waarde hebben voor onze 

leerlingen (eigen kwaliteitsaspecten). Het meest trots zijn we op onze parels.” 

Hierbij is als eerste genoemd: “Op onze school leren we gezond gedrag aan, is er 

veel aandacht voor welbevinden, natuur en milieu, bewegen en gezonde voeding.” 

In de meerjarenplanning heeft burgerschap en het meten van 

burgerschapscompetenties een plek gekregen en deze stap past binnen de 

integrale benadering. De leerteams hebben een grote inbreng bij het vaststellen 

van de doelen en de evaluatieve activiteiten, wat de gezamenlijke aanpak en het 

draagvlak sterk bevordert.  

 

Daarnaast heeft de school het Plan Gezonde School primair onderwijs 

Julianaschool vanaf 2013. In dit plan wil de Koningin Julianaschool aan haar 

leerlingen optimale begeleiding bieden door hen: 

 een veilige leeromgeving aan te bieden waarbinnen zij zichzelf kunnen 

ontplooien en tot hun recht kunnen komen. Een goed voorbeeld daarvan is de 

implementatie van de Vreedzame School; 
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Bevindingen jury over de aanpak van het excellentieprofiel 

 

De jury ziet hoge ambities in de aanpak van het excellentieprofiel. 

 

Vanuit de grondhouding consensus over de aanpak 

Vanuit de grondhouding die de directie en het team uitstralen, het moet goed zijn 

voor de leerling en de ouders, is over de aanpak van het excellentieprofiel volledige 

consensus en draagvlak en tonen directie en team hoge ambities in het verder 

ontwikkelen van het excellentieprofiel.  

 

De Koningin Julianaschool biedt haar leerlingen een zeer verzorgde en zeer rijke 

leeromgeving. De groene schoolomgeving met kippen, tuintjes en allerlei mogelijke 

speelattributen is hiervan een goed en mooi voorbeeld. Deze omgeving daagt 

leerlingen uit tot bewegen, verzorgen en spel. De leerlingen die mediator zijn 

(herkenbaar in het dragen van een hesje en het eerste aanspreekpunt bij een 

conflict), hebben weinig ruzies te beslechten, omdat kinderen zich niet vervelen op 

de vrije momenten. Integendeel, zij vinden veel uitdaging in de omgeving van de 

school.  

 

Dat bewegen belangrijk is toont het rooster. Twee keer in de week 

bewegingsonderwijs en daarnaast twee keer in de week The Daily Mile. Het doel 

van The Daily Mile is fittere kinderen door vijftien minuten te (hard)lopen. Voor de 

jongste groepen is dagelijks gericht bewegingsonderwijs gepland naast dagelijks 

buitenspel. Ook tijdens de lessen is bewegen een belangrijk aandachtspunt. Zo zijn 

bijvoorbeeld statafels aanwezig en bureaufietsen, waardoor het mogelijk is fietsend 

digitale activiteiten te verwerken.  

 hen te leren verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, voor elkaar en voor 

hun leefomgeving; 

 hen voor te bereiden op een zelfstandige en zinvolle rol in de samenleving. 

 

Wij zien in de bezoeken aan de klassen deze elementen duidelijk terug in de 

aanmoedigende en positieve aanspreektoon van de teamleden naar de leerlingen 

en de expliciete benoeming van de eigen verantwoordelijkheid van de leerling voor 

zijn werk.  

  

Naast het schoolplan 2019-2023 en het Plan Gezonde School kent de school ook 

nog vele andere (beleids)plannen waarin speerpunten zijn aangegeven die de 

school in samenhang wil zien met het zijn van de Gezonde School. We noemen 

onder andere het Schoolplan bewegingsonderwijs, Effectief leerkrachtgedrag, 

Jaarplan ondersteuningsteam en bouw.   

  

Tijdens de gesprekken blijkt dat deze plannen levende documenten zijn die 

bevestigen dat de directie en het team op een zorgvuldige, nauwkeurige manier 

beleid voeren. Zo ontstaat er geen overmatige vernieuwingsdrang maar een 

professionele afweging van belangen en mogelijkheden.    
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Een uitbreiding van statafels en bureaufietsen is een wens van de school. 

 

Gezonde voeding is een belangrijk aandachtspunt in het meenemen van fruit en 

brood en het drinken van water. De leerlingen van groep 8 geven aan dat zij ook 

thuis in plaats van sap of cola water drinken. De schoolarts volgt nauwkeurig de 

ontwikkeling van de fysieke gezondheid en brengt op schoolniveau de resultaten in 

kaart in het auditrapport mei 2019. De gezonde school is meer dan alleen gezonde 

voeding. Projecten over gezondheid in al zijn facetten zijn hierin ondersteunend.  

 

Samen leren en samen leven 

De school geeft aan een gemeenschap te zijn waar samen geleerd en geleefd wordt. 

Allereerst zijn daarvoor leefregels binnen de school herkenbaar weergegeven. Deze 

regels zijn positief geformuleerd en in de omgang met leerlingen zagen wij deze 

positieve houding van de leraren ook terug. Vervolgens is gekozen voor een 

methodische lijn in de sociaal-emotionele ontwikkeling en heeft het team De 

Vreedzame School geïmplementeerd. Een leerteam bewaakt hiervan de 

uitgangspunten en de wijze waarop de methode wordt gevolgd. Was het voorheen 

meer een bronnenboek, waar leraren de lessen uithaalden die zij op dat moment 

van belang achtten, dan is nu op aanraden van het leerteam voor alle groepen het 

volgen van de methodische leerlijn de afspraak. Om een goed beeld te hebben van 

de sociaal-emotionele ontwikkeling waaronder veiligheid van kinderen, is een 

meting geïntroduceerd, waarbij in de bovenbouwgroepen naast de leraren ook de 

leerlingen hun welbevinden weergeven met Zien!.   

 

Intensief contact met de leerlingen en de ouders 

De leerlingen en de ouders waarmee we hebben gesproken, zijn blij met de 

aandacht die er voor hen is, zowel vanuit de directie als vanuit het team. De 

leerlingen en de ouders voelen zich gehoord en gezien. Je bent hier geen nummer, 

de lijnen zijn kort en de contacten intensief, volgens de ouders. Zo is het team 

volgens de ouders ook sterk in het meedenken over oplossingen, en deze 

oplossingsgerichtheid doet de ouders goed na veelal negatieve ervaringen op 

reguliere basisscholen.  

 

De leraren leggen huisbezoeken af en bespreken met de ouders - en wanneer het 

kan, met de leerling - het ontwikkelingsperspectief. Er zijn zes ouderavonden 

gepland, waarbij de opkomst hoog is door de interactieve invullingen van deze 

avonden. Ouders ondersteunen het beleid van de school door een overeenkomst en 

hebben mogelijkheden om actief te zijn in de ouderraad en/of werkgroep. 

 

Vanuit een gelijkwaardige positie meedenken met de ouders is een belangrijk 

uitgangspunt van de school. In de documenten staat de school expliciet stil bij wat 

gelijkwaardigheid inhoudt voor alle personeelsleden binnen de school. Vanuit de 

feedback die ouders geven over hun contacten met de school concluderen wij dat 

de school deze gelijkwaardige positie waarmaakt.  

 

De leerlingen hebben een leerlingenraad waarin zij mee mogen beslissen over een 

aantal belangrijke onderwerpen. Zo is de inrichting van het schoolplein een 

belangrijk item in de leerlingenraad.  
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Zij willen ook bij de recent geopende dependance weer een groene 

schoolomgeving.    

 

Resulterend in hoge didactische resultaten 

Wanneer we over de integrale aanpak schrijven, zijn gezondheid in alle facetten, 

resulterend in sterke sociale veiligheid, aan de orde gesteld. Wat nog ontbreekt is 

resulterend in hoge didactische resultaten. Daar werkt de school hard aan. In de 

eerste plaats door percentages aan te geven waar de school wat betreft effectief 

leerkrachtgedrag wil staan. Daarvoor hanteert zij observatielijsten en kan daarmee 

de kwaliteit aangeven van pedagogisch didactisch handelen van leraren. De lat ligt 

hoog en is bijna bereikt. Ook wat betreft het bereiken van hoge resultaten brengt de 

school de gegevens in kaart en reflecteert daarop. Wat doen we goed, wat kan beter 

en welke actie zetten we daarop in, zijn vragen die uit de leerwinstanalyses naar 

voren komen. 
 

 
 

Bevindingen jury over de resultaten van het excellentieprofiel 

 

Het behalen van goede resultaten om een zo hoog mogelijke uitstroom te 

realiseren staat volgens de jury hoog in het vaandel.  

 

De blik van buiten op de resultaten  

De Koningin Julianaschool heeft een externe instantie gevraagd om met haar mee 

te kijken naar de resultaten. De school geeft zelf aan dat zij een stijging constateert 

op de vakken lezen, rekenen, begrijpend lezen en spelling in vergelijk met andere 

speciaal basisonderwijsscholen. Bij een vergelijk met andere speciaal 

basisonderwijsscholen is de school zich terdege bewust dat een vergelijk moeilijk is 

te maken, omdat de populatie sterk kan verschillen. Bovendien laat de instroom in 

hogere leerjaren ook de leerwinst van deze leerlingen op deze school nog 

onvoldoende zien. Door de verbrede toelating is de Koningin Julianaschool niet 

goed meer te vergelijken met andere scholen.  

 

Een blik van buiten voor een sterke leerwinstanalyse is daarom goed. De school 

weet dat zij moet inzetten op rekenen en wiskunde en het leerteam voor dit 

vakgebied heeft ondertussen de eerste studiedag gepland om het rekenonderwijs 

te versterken.  

 

Een goede plek in het voortgezet onderwijs voor de leerlingen van de Koningin 

Julianaschool  

De uitstroom van leerlingen naar het voortgezet onderwijs ligt volgens de school al 

jarenlang boven het landelijk gemiddelde van andere speciaal 

basisonderwijsscholen. In 2019 ging 19 procent van de leerlingen naar 

praktijkonderwijs en 81 procent naar vmbo-b/k. Ook nu blijkt uit de gesprekken met 

de directie - en de voorbeelden daarbij - dat waar mogelijk de lat hoog ligt.   

 

Een vraag naar doorontwikkeling betreft het verhogen van de functionaliteit van 

ontwikkelingsperspectieven. 
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Voor alle leerlingen heeft de Koningin Julianaschool, zoals wettelijk is verplicht, 

ontwikkelingsperspectieven opgesteld. Hoewel het vooral in het begin papieren 

documenten waren en deze nauwelijks in het dagelijks handelen een plaats hebben 

gekregen, ziet de directie hierin wel een kentering. Voor de resultaten spelen deze 

perspectieven echter niet direct een rol. De school gaat in haar ontwikkeling een 

stap zetten door het introduceren van portfolio’s voor leerlingen.  

 

De jury vraagt zich af in hoeverre in de ontwikkeling van de school het 

ontwikkelingsperspectief een onderliggend document kan zijn voor het portfolio. 

En in hoeverre de nieuwe berekening van de onderwijsresultaten door de inspectie 

in referentieniveaus hierin meegenomen kan worden. Het zijn vragen die naar 

voren komen om de functionaliteit te verhogen van de inspanning om een goed 

ontwikkelingsperspectief op te stellen en te volgen of leerlingen zich ontwikkelen 

conform het opgestelde perspectief. 

 

 
 

Bevindingen jury over de evaluatie, borging, ontwikkeling en duurzaamheid van 

het excellentieprofiel 

 

De Koningin Julianaschool is sterk in zelfevaluatie en zelfreflectie op alle niveaus. 

Een teken van een professionele werkomgeving constateert de jury. 

   

De Koningin Julianaschool kenmerkt zich door een reflecterende houding. 

De Koningin Julianaschool heeft een zelfevaluatie geschreven in 2018 om het 

onderzoek naar de waardering goed bij de Inspectie van het Onderwijs aan te 

vragen. De school geeft in deze zelfevaluatie weer waar haar ambitie ligt en het 

resultaat in 2018. Ook geeft de school eigen oordelen weer die in het 

inspectierapport grotendeels zijn overgenomen in de waardering ‘goed’.  

 

Naast deze zelfevaluatie hebben audits plaatsgevonden in juni 2018 en in mei 2019. 

In juni 2018 was het een audit in opdracht vanuit het samenwerkingsverband in 

hoeverre de Koningin Julianaschool haar ambitie waar kan maken in de verbrede 

toelating. Zij krijgt een positieve bevestiging in haar ambitie en vervolgens een 

aantal aandachtspunten. 

In mei 2019 ontving de school het auditrapport Evaluatie Gezonde School. De 

bevindingen zijn weergegeven gekoppeld aan de vier vignetten, Natuur en milieu, 

Voeding, Bewegen en Welbevinden. Het is indrukwekkend wat de school doet op 

deze terreinen. Het rapport eindigt met positieve conclusies en enkele 

aanbevelingen. Een voorbeeld hiervan is: behoud de hoge score van welbevinden 

door regelmatig overleg te plegen met de leerlingen en geef de inzet van sociale 

media bredere aandacht.   

 

Borging, ontwikkeling en duurzaamheid van het excellentieprofiel is op de Koningin 

Julianaschool een continu proces. 

De Koningin Julianaschool heeft een kwaliteitshandboek samengesteld voor 

2018/2019. In het eerste hoofdstuk van de kwaliteitszorg staan de vragen: Doet de 

school de goede dingen? Doet de school de dingen goed? Hoe weet de school dat? 
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Vinden anderen dat ook? Wat doet de school met die wetenschap? Het zijn geen 

loze vragen gezien de acties die de school heeft ondernomen om haar kwaliteit te 

laten beoordelen en stappen te zetten voor verdere ontwikkeling. Daar dragen ook 

de enquêtes aan bij die de school afneemt over leerlingentevredenheid, 

medewerkerstevredenheid en ouderenquêtes. De scores liggen doorgaans hoog en 

bieden op onderdelen ook weer mogelijkheden voor aanscherping.  

 

De volgende hoofdstukken van het kwaliteitshandboek beschrijven de 

schooltypering, missie en identiteit, de schoolorganisatie, het onderwijs en daarbij 

nader uitgewerkt de vakgebieden (in methodegebruik, doelen, doorgaande lijn, 

werkwijze, toetsing, beoordeling, evaluatie en verbetering), het personeel, interne 

communicatie en ouders. De jury heeft niet besproken in hoeverre dit document 

wordt bijgesteld voor het schooljaar 2019/2020, maar gaat ervan uit dat dit 

handzame handboek niet voor één jaar is opgesteld.  

 

De leerteams vervullen een belangrijke rol wanneer het gaat om borging, 

ontwikkeling en duurzaamheid. Zij zorgen voor de implementatie van nieuwe 

zaken, verzorgen deskundigheidsoverdracht in het team, controleren of 

vernieuwingen of aanpassingen voldoende effect hebben en sturen bij. Een mooi 

voorbeeld is het Leerteam gedrag die eerst een vragenlijst uitzet, vervolgens de 

stand van zaken bespreekt en aandachtspunten noteert. Het werk in leerteams 

stellen teamleden zeer op prijs, zij voelen zich daarin gewaardeerd en kunnen op 

deze manier ook invloed uitoefenen op hun werk. De directie zorgt hierbij voor 

goede ondersteuning van de teamleden die tenslotte de ambities op de werkvloer 

moeten waarmaken. 

 

Ontwikkeling en duurzaamheid is wel bewezen 

De voortgang ten opzichte van het vorige excellentieprofiel ligt voornamelijk in de 

sterke uitbreiding van activiteiten, de verbreding van het profiel en de realisatie van 

voorheen gestelde doelen.   
  

 

 

Bevindingen jury over de erkenning van het excellentieprofiel en kennisdeling 

met andere scholen 
 
De samenwerking met andere partners, zoals de GGD en de collega-scholen hebben 
een grote impact op het uitdragen van de expertise, evenals de tips op de website. 
 
De Koningin Julianaschool laat zich zien 
De Koningin Julianaschool is evenals in 2016 door de GGD nog steeds aangemerkt 
als een voorbeeldschool voor andere scholen, vooral vanuit de integrale gedachte 
dat gezondheid en sociale veiligheid voorwaarden vormen voor goed presteren van 
de leerlingen. De directie en de Gezonde Schooladviseur maken op dit terrein ook 
gebruik van hun internationale relaties. 
 
Op de goed verzorgde website van de Koningin Julianaschool staan tips voor 
andere scholen en toont zij zich toegankelijk voor scholen die kennis willen nemen 
van het excellentieprofiel. Daarnaast is de directie ook benieuwd naar het 
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excellentieprofiel van een andere speciaal basisonderwijsschool en daarvoor zijn de 
eerste contacten gelegd. De school toont hierin haar eigen behoefte om kennis te 
nemen van andere excellentieprofielen en waar mogelijk samen te werken.  
 
Binnen het bestuur neemt de Koningin Julianaschool een belangrijke positie in. De 
taalklas en de topklas zorgen voor specifieke kennisdeling van de kwaliteiten van de 
Koningin Julianaschool op het terrein van taalverwerving bij de nieuwkomers en de 
tijdelijke opvang van leerlingen met gedragsproblemen. De leerlingen in deze 
speciale groepen laat de Koningin Julianaschool delen van de dag meedraaien in de 
reguliere groepen en ook daarin kan de school een voorbeeld zijn.    
 
Daarnaast vinden veel momenten van overleg vanuit het bestuur met andere 
scholen plaats op de Koningin Julianaschool, zodat andere scholen kennis kunnen 
nemen van de groene schoolomgeving en alle andere activiteiten die zichtbaar in de 
school aanwezig zijn.    
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Bijlage 1: 
aanmeldingsformulier 
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Aanmeldingsformulier Excellente Scholen 2019 

 

Contactgegevens school 
 

Naam school: Koningin Julianaschool

Adres: Oranje Nassaulaan 41

Postcode school: 4101 JS 

Plaats school: Culemborg

 

Contactgegevens bestuur 
 

Naam bestuur: Stichting CPOB

 

 
1. Excellentieprofiel van de school 
 

De school heeft voor haar leerlingen een helder en relevant excellentieprofiel. 

 

1.1 Wat is het excellentieprofiel van uw school?  

Op welk specifiek gebied excelleert uw school?  Omschrijf uw excellentieprofiel in één zin (maximaal 10 

tot 15 woorden).  

Bijvoorbeeld: 

o Levend taalonderwijs door middel van de vrije tekst. 

o Formatief assessment: zo word je de motor van je eigen ontwikkeling! 

o Kwaliteit bij VVE, daar bevorder je kansengelijkheid mee! 

o Excellent in het coachen van bèta-talent. 

o In een op groei gerichte mindset werken wij aan democratische burgerschapsvorming. 

      

Integrale aandacht voor gezondheid in al haar facetten, resulterend in sterke sociale veiligheid en hoge 

didactische resultaten.  

 

1.2 Waarom heeft uw school gekozen voor dit excellentieprofiel? 

Wat was de aanleiding om juist op dit gebied excellentie te ontwikkelen? 

 

De populatie bestaat uit kwetsbare leerlingen die zijn vastgelopen in het regulier onderwijs. Op onze 

school willen we hen een nieuwe kans geven zich op eigen niveau en binnen eigen mogelijkheden te 

ontwikkelen. We geloven in de unieke mogelijkheden van elk kind. Voorwaarde voor deze ontwikkeling is 

een sterk pedagogisch klimaat en sociale veiligheid. Daarnaast een breed aanbod, gericht op de vorming 

van het totale kind. Met als doel een passende plek in de maatschappij te kunnen verwerven. Hierbij 

passen de certificaten van de Gezonde School naadloos. De school beschikt over de certificaten voor 

Voeding, Sport en beweging, Sociale veiligheid en welbevinden en Natuur en milieu. De aanvraag van 

deze certificaten is geen doel op zich geweest, maar past binnen de integrale benadering van het 

onderwijs zoals wij dit al jaren doen en steeds verder ontwikkeld hebben.  

In 2016 ontvingen wij het predicaat Excellente School. De reden van het aanvragen lag toen in het feit 

dat we ons als speciaal basisonderwijs (sbo)-school minder makkelijk konden profileren. Het behalen van 

het predicaat heeft sterk bijgedragen aan deze profilering en heeft gezorgd voor een verdere stimulans 

het profiel te ontwikkelen. Ook nu niet als doel op zichzelf, maar met als doel het steeds verder 

optimaliseren van het onderwijs en het vasthouden en versterken van resultaten. Na het behalen van het 

predicaat Excellente School is het excellentieprofiel verder doorontwikkeld. Resultaten zijn vastgehouden 

en uitgebreid. De school groeit, mede door de sterkere profilering. De populatie is verbreed, de school is 

erkend als sbo+-school binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV). Dit vraagt om een 

continue ontwikkeling van het onderwijs, het aanbod en het vasthouden van de bereikte resultaten. Dat 

dit ons lukt, willen we graag laten zien door ons opnieuw aan te melden voor het predicaat Excellente 

School. 

 

1.3 Hoe past het excellentieprofiel binnen de pedagogische en/of onderwijskundige visie van 

uw school?  

Wat is uw visie op het onderwijs dat u wilt bieden en hoe past het excellentieprofiel daarin? 
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De Koningin Julianaschool (KJS) vindt een brede ontwikkeling van alle leerlingen belangrijk. Naast het 

aanbieden van kennis en vaardigheden, besteden we ook veel aandacht aan gezonde emotionele 
ontwikkeling, creativiteit en sociaal gedrag. Wij begeleiden onze leerlingen dus zo goed mogelijk op 

leergebied én op sociaal-emotioneel gebied. We stimuleren een gezonde ontwikkeling waarbij inzicht 
ontstaat in hoe we met elkaar omgaan en wat gezond gedrag is. We stimuleren het ontwikkelen van 
persoonlijke talenten en mogelijkheden en een gezond gevoel van eigenwaarde. Door het aanbieden van 
basiskennis over de samenleving (burgerschap) en aanleren van gezonde sociale vaardigheden bereiden 

we onze leerlingen voor op een volwaardige en actieve deelname aan de samenleving. 
We stimuleren een gezonde levenswijze, beweging en gezonde voeding. Omdat wij het belangrijk vinden 
dit mee te geven aan onze leerlingen en omdat we geloven en zien dat gezonde leerlingen beter 
presteren. 
Het excellentieprofiel past hierdoor helemaal bij de visie van de school. 

 

1.4 Welke leerlingen vormen de doelgroep van het excellentieprofiel? 

Hoe sluit het excellentieprofiel aan bij de behoeften van de doelgroep? 

 

Het excellentieprofiel sluit aan bij de behoeften van alle leerlingen van de school. Het heeft betrekking op 

het complete onderwijs binnen de KJS, bedoeld voor alle leerlingen. De school is door het 

samenwerkingsverband erkend als sbo+-school, wat betekent dat ook leerlingen met  speciaal onderwijs 

(so)-indicaties op onze school geplaatst kunnen worden. Tevens huisvesten wij de Taalklas, voor 

nieuwkomers in Culemborg, en de TOPklas, een tijdelijke onderwijsplaats voor leerlingen met forse 

gedragsproblemen. Juist de integratie van al deze leerlingen met diverse onderwijsbehoeften, die samen 

leren, spelen en leven, maakt ons excellentieprofiel sterk. Al deze leerlingen profiteren van het onderwijs 

zoals wij dit vormgeven, met een integrale benadering voor gezondheid in al haar facetten. 
 

1.5 In hoeverre is er sprake van interne erkenning van het excellentieprofiel? 

Wordt het excellentieprofiel intern erkend (leerlingen, personeel, ouders, bestuur)? Hoe zorgt u ervoor 

dat er voldoende draagvlak wordt gecreëerd binnen de school? 

 

Het team draagt het excellentieprofiel. Zij maken de school, geven het onderwijs en bieden de 

ondersteuning die iedere leerling nodig heeft. Gezamenlijk wordt gewerkt aan het voortdurend 

verbeteren van het onderwijs, er bestaat een breed draagvlak voor de integrale benadering van 

gezondheid door het team. In teammomenten is voortdurend aandacht voor voortgang, evaluatie, 

uitwisseling. 

 

Ouders bevestigen het profiel, zij investeren in goede voeding en dragen de Gezonde School een warm 

hart toe en tekenen de ouderovereenkomst. Een aantal ouders participeert in het Gezonde schoolteam. 

 
Leerlingen denken middels de leerlingenraad mee over onder andere pleinaanpassingen, de 

veiligheidsbeleving en de inzet van mediatoren.  

 
Het bestuur schrijft in haar reactie op het kwaliteitsonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs (april 
2019) dat zij “zeer blij en trots is dat de Koningin Julianaschool op alle beoordeelde kwaliteitsaspecten de 
score Goed behaalt. Deze score past bij een school die in de unieke mogelijkheden van elk kind gelooft 
en bevestigt ons in onze visie”. 

 

 

2. Doelen van het excellentieprofiel 

 
De school heeft korte en lange termijndoelen van het excellentieprofiel geformuleerd.  

 
2.1 Wat zijn de lange termijndoelen van het excellentieprofiel? 

Welke lange termijndoelen beoogde u te bereiken met uw excellentieprofiel toen u begon met het 

uitwerken van uw excellentieprofiel? Beschrijf deze doelen concreet. Maak hierbij, indien nodig, een 

onderscheid in doelen voor leerlingen, leerkrachten, onderwijs, schoolorganisatie et cetera. Bij lange 

termijndoelen denken wij aan doelen voor de duur van een schoolplancyclus.   

 
 Meetbaar maken van de resultaten op burgerschap van de leerlingen aan het einde van hun 

schoolloopbaan. 

 Vasthouden aan 80% voldoende scores op sociale competenties bij de leerlingen van groep 6, 7 

en 8. 
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 Vasthouden van de hoge opbrengsten: 75% uitstroom naar vmbo, 25% naar praktijkonderwijs 

(pro). 

 Vasthouden van de hoge leerwinsten. 

 Vasthouden van opbrengsten van schoolverlaters: 20% boven voorlopige inspectienorm. 

 Vasthouden van de hoge resultaten op sociale veiligheid, gemeten met jaarlijkse enquêtes onder 

leerlingen. 

 Vasthouden van de hoge resultaten op oudertevredenheid, gemeten met de jaarlijkse enquête 

onder ouders. 

 Vasthouden van de hoge resultaten op tevredenheid onder leerkrachten, gemeten met de 

jaarlijkse enquête onder leerkrachten. 

 Versterken pedagogische en didactische vaardigheden bij nieuwe leerkrachten, vasthouden 

vaardigheden van ervaren leerkrachten. Doel: 90% van de leerkrachten scoort een voldoende op 

de COEL-lijst (CED-lijst voor effectief leerkrachtgedrag). 

 Borgen van de integrale aanpak voor gezondheid, met een veranderende populatie leerlingen, 

uitbreiding van het team en een sterk groeiende school. 

 Versterken van het eigenaarschap in het leerproces bij leerlingen. 

 Versterken van het eigenaarschap in het onderwijsproces en het schoolbeleid bij de leerkrachten, 

lerende organisatie verder versterken. Verantwoordelijkheden laag in de organisatie leggen.  

 Faciliteren en organiseren van kennisdeling in het team. 

 

 
2.2 Wat zijn de korte termijndoelen van het excellentieprofiel, welke stappen zijn hier al in 

gezet? 

Welke korte termijndoelen beoogde u te bereiken met uw excellentieprofiel toen u begon met het 

uitwerken van uw excellentieprofiel? Maak hierbij, indien nodig, een onderscheid in doelen voor 

leerlingen, leerkrachten, onderwijs, schoolorganisatie et cetera. Bij korte termijndoelen denken wij aan 

jaardoelen. En welke zijn daarvan al gerealiseerd? 

 

Gerealiseerd: 

 Sociale veiligheid leerlingen en leerlingtevredenheid: score: 9.0. 

 Oudertevredenheid: score 8.8. 

 Leerkrachttevredenheid score: 8.7. 

 Sociale competenties: 80% van alle leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8 behalen op de 

ZIEN!-dimensies voor sociale competenties een voldoende score, gemeten in oktober 2018. 

 Breed aanbod, integraal aandacht voor voeding, beweging, gezond gedrag, natuur en milieu. 

 Leerlingmediatoren, leerlingenraad, ouderwerkgroep Gezonde School. 

 Interne audit uitgevoerd in april 2019, conclusie dat er op veel indicatoren winst geboekt is ten 

opzichte van 2016. 

 Samenwerking externe partijen: Gezonde School, GGD, schoolmaatschappelijk werk (smw), 

Kulenburg (woon- en zorgcentrum voor ouderen), Brede School Culemborg, Natuur- en 

Milieueducatie (NME), De Groene Golf en JobHulp. 

 

Nog te realiseren: 

 Optimaliseren Gezond Schoolplein door middel van aanplant, uitbreiden groen en verminderen 

hoeveelheid tegels (planning mei/juni 2019). 

 In gebruik nemen leerlijn gedrag gekoppeld aan ZIEN!. 

 Doelstellingen voor creatieve vakken, te starten met muziek, opstellen. 

 Opbrengsten burgerschapsonderwijs meetbaar maken. 

 

 

3. Aanpak van het excellentieprofiel 
 
De school heeft een weloverwogen aanpak om de doelen van het excellentieprofiel te bereiken. 

 

3.1 Op welke wijze realiseert de school de doelen van het excellentieprofiel?  

Welke aanpak hanteert de school bij het realiseren van de doelen van het excellentieprofiel? Hoe ziet 

deze aanpak er in  de praktijk uit (bijvoorbeeld met behulp van welk programma, het curriculum, 

methoden et cetera)? 
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De school realiseert een breed aanbod aan de leerlingen, waarin naast de cognitieve vakken structureel 

aandacht is voor de pijlers van de Gezonde School. Hierover zijn schoolbrede afspraken gemaakt en deze 

worden actief nageleefd en tevens gecontroleerd. Er is samenwerking gevonden met een flink aantal 

externe partijen, waardoor gastlessen en kooklessen gegeven kunnen worden, een tuinman met 

leerlingen kan werken, een sportaanbod gerealiseerd wordt en leerlingen worden gevolgd in hun 

gezondheid. 

Het programma De Vreedzame School wordt in alle groepen gehanteerd en de uitgangspunten van deze 

methode komen terug in het handelen van alle personeelsleden; de school is een gemeenschap waar 

samen geleerd en geleefd wordt.  

In het kader van burgerschapsonderwijs worden er door het hele jaar structureel momenten gepland 

voor onder andere bezoeken aan ouderen, zwerfvuil ophalen, adoptie van het monument 5 mei. De 

verkiezingen van en het werken met een leerlingenraad zijn eveneens onderdeel van 

burgerschapsonderwijs. 

Het team spreekt veel met elkaar over zowel de pedagogische als de didactische aanpak, om af te 

stemmen en verder te ontwikkelen. Er zijn leerteams waarin alle leerkrachten participeren, gericht op 

beleidsvoorbereiding. 

Leerkrachten vertonen voorbeeldgedrag, leven voor en hanteren dezelfde consequente en positieve toon 

naar alle leerlingen. 

Er is veelvuldig oudercontact, alle leerkrachten gaan op huisbezoek. Ouders ondersteunen de school 

middels het ondertekenen van de ouderovereenkomst en participeren in ouderraad en werkgroep. 

Leerlingen worden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en hun didactische ontwikkeling gevolgd, 

opbrengsten worden structureel geanalyseerd door de leerkrachten en acties worden ingezet naar 

aanleiding van de analyses. Alle leerkrachten volgen nascholing, zijn verplicht een hbo+-studie af te 

ronden.  

 

3.2 In hoeverre steunt deze aanpak op wetenschappelijke en/of praktijktheoretische 

inzichten?  

Waarom is gekozen voor juist déze aanpak? Op welke wetenschappelijke en/of praktijktheoretische 

inzichten steunt de gekozen aanpak? 

 

Wij hebben diverse wetenschappelijk onderbouwde artikelen toegevoegd, waarin beschreven wordt wat 

de effecten zijn van het bevorderen van een gezonde leefwijze op de leerprestaties en het welbevinden 

van leerlingen. 

 

Conclusies: 

 Beweging zorgt voor een betere doorbloeding van de hersenen, waardoor aandacht en 

concentratie toenemen. 

 Groene schoolpleinen zorgen voor een beter welbevinden en afname van pestgedrag. 

 De Vreedzame School is een methode die effectief is gebleken tegen pesten en een positief leef- 

en leerklimaat bevordert (bron: Nederlands Jeugdinstituut). 

 Een responsieve houding van leerkrachten naar ouders uit lagere sociaaleconomische milieus en 

ouders met een niet-Nederlandse achtergrond, een gelijkwaardige machtsrelatie tussen ouders 

en leerkrachten dragen bij aan de betrokkenheid van ouders. 

 

 

4. Resultaten van het excellentieprofiel 
 

De school bereikt de doelen van het excellentieprofiel en stelt haar resultaten op een valide en 

betrouwbare wijze vast.  

 

4. Welke resultaten behaalt u met betrekking tot de doelen van het excellentieprofiel? 

Beschrijf welke  resultaten u heeft behaald met het excellentieprofiel, in relatie tot de eerder 

geformuleerde (korte en lange termijndoelen) doelen. Wat is er al gerealiseerd en zichtbaar? Maak 

hierbij, indien nodig, een onderscheid in resultaten voor leerlingen, leerkrachten, onderwijs, 

schoolorganisatie et cetera. Zijn de resultaten bij variërende omstandigheden en in de tijd 

blijvend/robuust? Zijn de resultaten ook van invloed op de leerlingen in de school die niet onder de 

doelgroep vallen? Let op: resultaten verstaan wij breed, dit hoeft dus niet per se te gaan over 

toetsresultaten maar kan ook gaan over andere effecten.
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 Gezonde voeding: dagelijks water drinken en fruit/groente eten, kooklessen, smaaklessen, 

traktatietips voor ouders, projectweken rondom voeding, participatie van ouders, verlaging 

percentage leerlingen met overgewicht in samenwerking met de schoolarts. 

 Beweging: bureaufietsjes in midden- en bovenbouwgroepen, daily mile 2 keer per week, 2 keer 

per week gym, gezond schoolplein, bewegingstussendoortjes, lessen Brede Schoolbinnenschools 

en naschools, buitenlessen, 67% van de leerlingen komt met de fiets of lopend naar school, 

lidmaatschap sportclubs is 81%. 

 Gezond gedrag: De Vreedzame School als basis, leerlingmediatoren worden ingezet in pauzes, 

groepsplannen sociaal-emotionele ontwikkeling, ZIEN!, duidelijke en eenduidige pedagogische 

aanpak door hele school, TOPklas en Taalklas in de school, integratie van leerlingen Taalklas en 

leerlingen met so-indicaties, hoge veiligheidsbeleving, invoering ouderovereenkomst, lessen 

sociale media, politie, contacten wijkteam. 

 Burgerschap: culturele vorming door middel van muzieklessen in alle groepen, kunstlessen van 

gastdocenten, gastlessen Brede school, museumbezoek in bovenbouw (Rijksmuseum, Stedelijk 

Museum, Anne Frank Huis), uitwisseling met verzorgingshuis Kulenburg in alle groepen, 

leerlingenraad, integratie leerlingen Taalklas, openstelling schoolplein voor buurt, adoptie 4/5 

mei-monument. 

 Natuur en milieu: groene schoolplein, afvalscheiding in alle groepen, compostbakken, tuinman 

wekelijks aanwezig om met leerlingen op het plein te werken, moestuinen, ondertekening 

zwerfvuilconvenant, gastlessen Plastic Soup, CO2-meters in elke klas, deelname E-waste Race. 

 Opbrengsten: herijking school- en groepsdoelen, doorgaande leerlijnen vastgesteld. 

Tweejaarlijkse analyses. Leerwinstberekeningen worden gemaakt. 

 Scholing team: 80% van de leerkrachten heeft een relevante hbo+-opleiding afgerond. 

 

Nog te realiseren: 

 Optimaliseren Gezond Schoolplein door middel van extra aanplant, uitbreiden groen, zand en 

water en verminderen hoeveelheid tegels. 

 In gebruik nemen leerlijn gedrag gekoppeld aan ZIEN! (leerteam). 

 Doelstellingen voor creatieve vakken, te starten met muziek, opstellen. 

 Installeren zonnepanelen en koppelen aan leerlingactiviteiten. 

 Aanschaf statafels voor iedere groep. 

 In het schooljaar 2019/2020 start een Europees uitwisselingsproject rondom duurzaamheid en 

burgerschap, waaraan de KJS met 6 verschillende Europese basisscholen deelneemt. 

 

 

5. Evaluatie, borging en ontwikkeling en duurzaamheid van het 

excellentieprofiel 
 
Evaluatie 

De school evalueert de aanpak en resultaten van het excellentieprofiel op een verantwoorde (valide en 

betrouwbare) manier. Het excellentieprofiel zit verankerd in het systeem voor kwaliteitszorg van de 

school. 

 

5.1 Op welke wijze evalueert u de aanpak en de resultaten met betrekking tot het 

excellentieprofiel? Wat zijn de uitkomsten van deze evaluatie?  

Beschrijf hoe u de aanpak en de resultaten van het excellentieprofiel heeft geëvalueerd en wat er  uit de 

evaluatie is gekomen. 

 

Borging & verdere ontwikkeling 

De school borgt de behaalde resultaten en de uitkomsten van de evaluatie en gebruikt deze voor een 

verdere ontwikkeling van het excellentieprofiel.

 

Interne audit mei 2019 (resultaten bijgevoegd als bijlage). 

Structureel overleg met GGD/Gezonde school, voortdurende aanvulling van plan Gezonde School 

(bijlage). 

Jaarplan en schoolplan, jaarlijkse evaluatie met team (jaarplan als bijlage, schoolplan op school in te 

zien). 

Opbrengstenanalyses 2 keer per jaar met team (analyses als bijlage). 

2-jaarlijks invullen ZIEN!, aan de hand van uitkomsten groepsplannen opstellen, analyse door 

orthopedagoog. 
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Professionalisering (nieuw) personeel, doel 85% master Special Educational Needs (SEN) of post-hbo, 

studiedagen en gezamenlijke scholing, coaching leerkrachten, gesprekscyclus en klassenbezoeken 

directie door middel van COEL-lijsten. 

 

5.2 Wat doet u met de uitkomsten van de evaluatie met het oog op de borging en de verdere 

ontwikkeling van uw excellentieprofiel?  

In hoeverre interpreteert u de aanpak en de resultaten in relatie tot elkaar? Welke concrete plannen 

verbindt u aan de evaluatie van het excellentieprofiel om het excellentieprofiel verder te versterken en 

ontwikkelen (bijvoorbeeld bijstellen aanpak)? In hoeverre betrekt de school de diverse geledingen bij het 

ontwikkelen en het uitvoeren van die plannen? 

 

Duurzaamheid 

De school heeft een toekomstbestendig excellentieprofiel. 

 

In de Plan Do Check Act-cyclus (PDCA-cyclus) komen de evaluaties terug. Het blijft niet bij evalueren, 

aan de hand van de evaluaties worden nieuwe plannen opgesteld of plannen bijgesteld. De aanpak en de 

resultaten zijn onderdeel van de kwaliteitszorg van de school, het is geen apart onderdeel, maar is de 

visie van de school en valt compleet samen met de schoolontwikkeling. 

 

5.3 In hoeverre is het excellentieprofiel van uw school toekomstbestendig?  

Welke voorwaarden zijn van belang voor een duurzaam excellentieprofiel (competenties van 

medewerkers, financiën, huisvesting, materialen et cetera) en waar ziet u dus mogelijk risico’s 

(risicoanalyse)?  Welk beleid voert u om die voorwaarden te realiseren en/of te behouden op de lange 

termijn (in ieder geval de komende 3 jaar)?

 

In de afgelopen 3 jaar is het excellentieprofiel verder uitgebouwd en verstevigd. Hiermee is aangetoond 

dat het al een duurzame ontwikkeling is. Zeker omdat het zo bepalend is voor het complete aanbod en 

het klimaat van de school. Nieuwe medewerkers worden ingewerkt, het kwaliteitshandboek van de school 

bevat alle afspraken en wordt jaarlijks aangevuld. Dit geldt tevens voor het plan Gezonde School. We 

zoeken voortdurend naar financiële bronnen, subsidies en sponsoring. Dit zijn wel bepalende 

voorwaarden. De aanpak en de resultaten zijn onderdeel van de kwaliteitszorgcyclus van de school, 

waarmee de duurzaamheid wordt geborgd. 

 

Risico’s zien we in de groei van de school. In het komend schooljaar zullen 4 groepen in een dependance 

gehuisvest worden. Hier zal veel tijd en energie gaan naar het vasthouden van wat we op 1 locatie 

bereikt hebben en het realiseren van dezelfde aanpak op de tweede locatie. Ook is de verbreding van de 

populatie een risico. Met het team moet steeds de discussie gevoerd blijven worden over de grenzen van 

de school. Van belang is de kwaliteit vast te blijven houden. 

Ook zien we, net als alle basisscholen, een risico in het tekort aan leerkrachten.

 

 
6. Erkenning van het excellentieprofiel en kennisdeling met andere scholen 

 
Het excellentieprofiel van de school wordt extern erkend en de school deelt haar kennis over het 

excellentieprofiel met anderen. 

 

6.1 In hoeverre is er sprake van externe erkenning van het excellentieprofiel?  

Wordt het excellentieprofiel van uw school expliciet erkend door andere scholen of relevante anderen? 

 

Certificaten Gezonde School, herregistratie voltooid voor het certificaat Sport en beweging. In 2018 het 

certificaat Natuur en milieu ontvangen uit handen van de burgemeester van Culemborg. 

De KJS is voorbeeldschool bij stichting Buitenspel en bij de Gezonde School en bij de stichting NME 

Culemborg. 

Door middel van het uitvoeren van een externe audit in opdracht van het SWV heeft de KJS de erkenning 

als sbo+-school ontvangen in 2018. 

De KJS won bij de Onderwijsprijs Gelderland (publieksprijs en 2de prijs integratie Taalklas).  

De KJS zoekt de media op, onder andere een artikel in Landelijk Lions (voeding), Gelderlander 

(integratie) en Verus. 

Inspectie van het Onderwijs: beoordeling Goed op alle indicatoren ontvangen. 
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6.2 In hoeverre deelt u uw kennis over uw excellentieprofiel met anderen?  

In hoeverre communiceert uw school haar excellentieprofiel? Vindt er kennisdeling (schoolbezoeken, 

presentaties, consultaties en dergelijke) plaats met collega scholen of relevante anderen? Wat kunnen 

collega scholen van uw school leren?

 

Collega-scholen bezoeken de school vanuit NME, voorbeeld plein en afvalscheiding, maar de school wordt 

ook bewust gebruikt als locatie voor nascholing voor de hele stichting Christelijk Primair Onderwijs 

Betuwe (CPOB) en als vergaderlocatie voor onder andere de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

(GMR). 

Het netwerk van interne begeleiders (IB) van de stichting CPOB en de medewerkers van het plusteam 

van het samenwerkingsverband BePO hebben bezoeken aan de school gebracht en studiemiddagen op de 

school georganiseerd. 

Directie participeert in de bijeenkomsten van curriculum.nu. 

Directie is lid van landelijke ontwikkelgroep integratie so/sbo (onder leiding van het Nederlands 

Jeugdinstituut (NJI)). 

Andere sbo-scholen bezoeken de school in het kader van uitwisseling (2018 bezoek van sbo Beatrix de 

Burcht Gorinchem). 
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Inspectie van het Onderwijs 

Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 

T-algemeen 088 6696000  

T-Loket (voor vragen) 088 6696060 


