Koningin Julianaschool

Excellentieprofiel
Sociale veiligheid en burgerschap:
Vanuit een optimaal sociaal veilig
klimaat komen onze leerlingen
maximaal tot leren en creëren wij
burgers vol zelfvertrouwen voor de
toekomst! Uw kind, onze Kanjer!

Juryrapport Excellente Scholen
2019 (geldig 2020, 2021 & 2022)
Datum vaststelling: 1 januari 2020
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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 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 primair onderwijs toekomt.
De jury is onder de indruk van de wijze waarop het team een veilig en sociaal
schoolklimaat creëert, daarvoor de nodige kennis en ervaring bezit en de Kanjermethodiek op een geïntegreerde wijze uitvoert. De Koningin Julianaschool kan als
voorbeeld dienen voor andere scholen.
“We delen een fundamentele basis”
Bovenstaande uitspraak door de leerkrachten van de Koningin Julianaschool geeft
goed weer hoe het excellentieprofiel, Sociale veiligheid en burgerschap, is verankerd
binnen de school. De Kanjermethodiek is een belangrijk instrument om het veilige en
sociale klimaat te creëren. Het profiel is in alle aspecten van de school herkenbaar en
alle geledingen binnen de school geven met aansprekende voorbeelden de relevantie
ervan aan.
Het Kanjerplan als concretisering van de doelen
De school heeft een zestal streefdoelen geformuleerd voor de komende planperiode.
Het eerste streefdoel is: De kanjerschool als veilige basis.
De kortetermijndoelen zijn hiervan afgeleid. In het Kanjerplan wordt het concreet in
acties uitgezet.
Een geïntegreerde aanpak
De Kanjermethodiek is in de aanpak van de school de basis, maar heeft zich door de
jaren heen verbreed en verdiept tot een geïntegreerde aanpak. De specialisten binnen
de school zorgen voor onderhoud en verdere ontwikkeling van het profiel. De jury was
onder de indruk van de wijze waarop leerlingen op een open wijze aangaven welke
doelen ze hebben voor hun gedrag in de groep.
De school realiseert aansprekende resultaten
De school volgt de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen met KanVAS en
door verschillende veiligheidsmetingen. De scores hierop zijn boven de norm die de
school zich stelt en hoger dan andere vergelijkbare scholen.
Ook de eindopbrengsten van de school zijn goed te noemen.
Het profiel wordt geëvalueerd en geborgd
De school heeft veel evaluatiemomenten zowel op school-, groeps-, als op individueel
niveau. Naar aanleiding van de evaluaties volgen gerichte interventies. De school kent
verschillende borgingsinstrumenten, die expliciet gericht zijn op het profiel.
Ontwikkelingen komen voort uit opgedane ervaringen met het profiel
De school ziet dat leerlingen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun gedrag. Ze
gaat dit uitbreiden door het eigenaarschap van de leerlingen over hun leerproces te
bevorderen. Directie en team streven gedeeld leiderschap na, waarmee ook het
eigenaarschap van de leerkrachten nog wordt vergroot.
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Veel erkenning voor het profiel
De school ontvangt zowel van de ouders als van andere scholen en externe organisaties
veel erkenning voor haar profiel. Ze deelt haar kennis en doet dit bijvoorbeeld binnen
het netwerk van de Stichting School en Veiligheid (SSV).
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4. Bevindingen onderzoek
excellentieprofiel
Achtergrondgegevens van de school
Sector
Naam school
Brin
Plaats
Bestuur

Primair onderwijs
Koningin Julianaschool
11VN-C1
Nieuwegein
Fluenta

Bevindingen jury over de helderheid en relevantie van het excellentieprofiel
De jury is van mening dat de Koningin Julianaschool een helder profiel heeft dat
herkend wordt door alle geledingen binnen de school. Het profiel is relevant voor
de leerlingen van de school.
Een veilig en sociaal schoolklimaat als profiel
De Koningin Julianaschool heeft haar excellentieprofiel, Sociale veiligheid en
burgerschap, genoemd waarbij burgerschap onderliggend is aan het veilige en
sociale schoolklimaat. Het profiel is een voortzetting van de werkwijze die de school
al lange tijd hanteert en die al eerder tot het predicaat excellent heeft geleid. De
school heeft op een overzichtelijke wijze laten zien in hoeverre het profiel daarna is
doorontwikkeld.
De Kanjermethodiek als basis
Een belangrijk instrument om het veilige en sociale schoolklimaat te creëren, is de
Kanjermethodiek die op een geïntegreerde wijze wordt uitgevoerd. Daardoor is het
veilige en sociale schoolklimaat merkbaar en zichtbaar in de school. Het komt tot
uitdrukking in de attitude van de leerkrachten, in de materiële leeromgeving en
wordt in de gesprekken met ouders en leerlingen bevestigd. Tijdens het gesprek
met de leerlingen kwam naar voren hoe nieuwe leerlingen zich snel thuis voelen op
school. In het gesprek met twee leerlingen, die inmiddels het voortgezet onderwijs
bezoeken, vielen de woorden “respect hebben voor elkaar” en “zelfvertrouwen
hebben”. De ouders van de school voelen zich gehoord en waarderen de rustige en
veilige sfeer die er op school heerst.
Verbreding van de Kanjermethodiek
De school zorgt voor een verbreding van het excellentieprofiel door ook de
medewerkers van de tussenschoolse opvang (tso) te scholen in de
Kanjermethodiek. In het pedagogisch handelen van de medewerkers en in het
handelen van de leerkrachten herkennen de leerlingen dezelfde taal en wordt
dezelfde gedragslijn gehanteerd bij ongewenst gedrag.
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Vanwege het veilige en sociale schoolklimaat kent de school veel zij-instroom. De
school wordt bewust gevraagd zorgleerlingen op te nemen. Een voorbeeld hiervan
is Begeleiding, Ondersteuning, Coaching en School (BOCS). Deze organisatie,
verbonden aan een school voor speciaal basisonderwijs, heeft in de Koningin
Julianaschool een partner gevonden voor leerlingen die op een andere school niet
tot voldoende leren en ontwikkeling zijn gekomen.
De relevantie van het profiel
Een veilig en sociaal schoolklimaat is voor leerlingen een relevante basis. De
Kanjermethodiek wordt gezien als een effectief en geïntegreerd antipestprogramma dat zich richt op de groepsdynamiek. Leerlingen ervaren ruimte om
zichzelf te zijn en leren vertrouwen te hebben in elkaar. Zo kreeg de jury tijdens de
rondgang door de school te zien dat in de groep concrete oefeningen plaatsvonden
om het onderling vertrouwen te versterken.

Bevindingen jury over de doelen van het excellentieprofiel
De jury is van mening dat het excellentieprofiel van de school een goed uitgewerkte
basis is om bredere doelen na te streven. Ze adviseert de school om deze doelen
voor de korte termijn in concrete resultaatverwachtingen te formuleren, waardoor
ze nog beter te evalueren zijn.
Zes streefbeelden als uitgangspunt voor de lange termijn
In het Schoolplan 2019 – 2023 heeft de school aangegeven waar het de komende
tijd aan wil werken. Het eerste streefbeeld blijft de Kanjerschool als veilige basis. Dit
betekent borgen en vieren wat er is bereikt. Bij een groei in leerlingenaantal en de
instroom van met name zorgleerlingen wil de school de huidige werkwijze
vasthouden. De school heeft voor zichzelf de norm gesteld om ruim boven het
gemiddelde uit te komen bij de scores op de sociale veiligheidslijsten: 3,5 en hoger
is de norm van de school. Dit bereikt de school al geruime tijd.
De kortetermijndoelen zijn afgeleid van de langetermijndoelen
De kortetermijndoelen van de school richten zich eveneens op de zes streefbeelden
die zijn vastgesteld. De doelen voor het streefbeeld, Kanjerschool als veilige basis,
zijn vooral geformuleerd in activiteiten die op de verdieping en verbreding van het
e
profiel zijn gericht. Een ander streefbeeld is, Leren en leven in de 21 eeuw en het
bevorderen van de vaardigheden die daarmee samenhangen. Het Kanjerprofiel van
de school wordt als voertuig gebruikt voor het verandertraject Zichtbaar lerende
kanjer.
De jury ziet het excellentieprofiel als een goede basis om bredere doelen na te
streven. Ze adviseert de school deze doelen aan te scherpen en te formuleren in
concrete resultaatverwachtingen. Dit geeft de doorontwikkeling van het profiel en
van de andere streefbeelden nog meer richting.

JURYRAPPORT EXCELLENTE SCHOLEN

8/25

Het Kanjerplan
De school heeft een Kanjerplan waarin de doelen en acties voor het desbetreffende
jaar zijn opgenomen. Het Kanjerplan kent vier onderdelen: borgen en
doorontwikkelen, tso, ouderbetrokkenheid en het meten van de resultaten met
KanVAS. Deze vier onderdelen zijn uitgewerkt in concrete acties die nodig zijn om
deze doelen te bereiken.

Bevindingen jury over de aanpak van het excellentieprofiel
De jury concludeert dat de school een geïntegreerde aanpak van haar
excellentieprofiel heeft. Het is merkbaar en zichtbaar binnen de school. Het maakt
leerlingen verantwoordelijk voor hun gedrag en voor de sfeer in de groep.
Een schoolbrede geïntegreerde aanpak
De geïntegreerde aanpak van het profiel betekent dat de Kanjermethodiek meer is
dan het geven van een aantal lessen. Het excellentieprofiel van de school richt zich
in eerste instantie op het gedrag van de leerlingen, op de groepsdynamiek en op het
onderlinge vertrouwen van de leerlingen. Door de jarenlange ervaring van de school
met de methodiek is ze ook steeds beter in staat om de Kanjerlessen aan de hand
van thema’s te geven die relevant zijn voor een bepaalde groep. Door het volgen
van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen met KanVAS vinden ook
op groeps- en individueel niveau interventies plaats. Deze interventies worden ook
samen met de leerlingen geëvalueerd. Tijdens het jurybezoek vond er in een van de
groepen een open gesprek plaats met de leerlingen over de pestproblemen die er
het vorig schooljaar hadden gespeeld, welke interventie er had plaatsgevonden en
hoe de betreffende leerlingen zich dit schooljaar voelen in de groep.
De specialisten en coördinatoren van de school
De school beschikt over een aantal specialisten en coördinatoren die de
geïntegreerde aanpak van het excellentieprofiel bewaken en bevorderen. Daarvan
zijn de Kanjercoördinator, de gedragsspecialist en de kindercoach de meest
directbetrokkenen. De Kanjercoördinator analyseert de resultaten van het KanVAS
volgsysteem, doet interventies in de groep en voert klassenbezoeken uit met de
Kanjerkijkwijzer. Ze verzorgt de informatie over de werkwijze aan bijvoorbeeld de
tso-medewerkers en de ouders. De coördinatoren voor de verschillende
vakgebieden zijn verantwoordelijk voor leerwerkgroepen, die gericht zijn op de
schoolontwikkeling. Alle leerkrachten nemen deel aan een leerwerkgroep. Nieuwe
leerkrachten worden intensief begeleid om zich de werkwijze van de school eigen te
maken.
Het profiel is zichtbaar en merkbaar in de school
Bij een rondgang door de school is het veilige en sociale schoolklimaat zichtbaar en
merkbaar. In de groepen heerst een rustige werksfeer. Opvallend is de openheid
waarmee leerlingen en leerkrachten spreken over hun gedrag en de doelen die ze
zich stellen. De leerlingen in de midden- en bovenbouw zijn vaardig in het
formuleren van eigen doelen, die ook zichtbaar zijn in de groep. De vervolgstappen
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zijn ‘hoe ga ik mijn doel bereiken’ en ‘wie heb ik daarvoor nodig’. De leerlingen
laten hiermee zien zich vanuit zelfvertrouwen te kunnen uiten en elkaar daarin te
respecteren. De leerlingen gaan met de leerkracht in gesprek wat ze wel of niet
goed vinden in de lessen. Ook de leerkracht formuleert daarop leerdoelen en deelt
dit met de leerlingen. Ze is hierop aanspreekbaar voor de leerlingen.
Het profiel en ouderbetrokkenheid
De betrokkenheid van de ouders bij het profiel draagt substantieel bij aan het
creëren van een veilig en sociaal klimaat, niet alleen op school maar ook thuis en in
de wijk. De school organiseert verschillende bijeenkomsten waarbij ze de ouders
informeert over de Kanjermethodiek. Dit zijn ouderavonden, maar ook open lessen
en het bevat structurele informatie in de nieuwsbrief. De ouders hebben inzicht in
de resultaten van het volgsysteem KanVAS en Ouderportaal ParnaSys om
informatie toe te voegen. Daarnaast wordt ook de Parro app structureel ingezet om
het kanjerprofiel zichtbaar te maken naar ouders.
Het Kanjerprofiel als vliegwiel naar meer eigenaarschap
Door het excellentieprofiel van de school ontwikkelen leerlingen eigenaarschap en
leren daarmee verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag. Een volgende stap
daarin is eigenaarschap en verantwoordelijkheid te nemen over het eigen
leerproces. De leerlingen werken onder andere met een portfolio. Dit is een
belangrijk streefbeeld waar de school gericht aan werkt.
De school voert startgesprekken met de ouders in alle groepen. Vanaf groep 3 zit de
leerling bij dit gesprek en neemt de leiding in het gesprek. Ze hebben dit thuis
kunnen voorbereiden. Er is een format dat ze daarvoor gebruiken. De school heeft
een leerlingadviesraad (LAR) die gestimuleerd wordt voorstellen aan te dragen,
maar ook zelf te onderzoeken of deze voorstellen haalbaar zijn. Leden van de LAR
gaven als voorbeeld een rookvrije school te willen en een van de leerlingen heeft
een actie voor het Wereld Natuur Fonds opgezet.

Bevindingen jury over de resultaten van het excellentieprofiel
De jury concludeert dat de school haar aansprekende resultaten op een valide en
betrouwbare wijze vaststelt.
Aansprekende resultaten bij het KanVAS-volgsysteem
De Koningin Julianaschool brengt haar sociale opbrengsten in beeld met KanVAS.
Verschillende aspecten van leerlinggedrag zijn hierin opgenomen zoals faalangst,
gebrek aan concentratie, aanpreekbaarheid op gedrag en pestgedrag. De
leerkrachten en de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 vullen de vragenlijst in.
Voor de groepen 2 tot en met 4 vult alleen de leerkracht de vragenlijst in. De
observaties van de leerkracht aangevuld met de feedback van de ouders vormen
hiervoor input. In de kleuterbouw wordt ook KIJK! gebruikt.
De school heeft een norm vastgesteld voor de resultaten: 80% van de leerlingen
scoort voldoende. Deze norm wordt ruimschoots gehaald.
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De Vragenlijst Veiligheid
Naast het volgsysteem KanVAS gebruikt de school de Vragenlijst Veiligheid voor de
groepen 5 tot en met 8. Groep 5 is aan dit onderzoek toegevoegd om te zien hoe de
groep nu, na een interventie door de Kanjercoördinator vorig schooljaar, scoort. De
school heeft een aantal indicatoren toegevoegd aan de vragenlijst. Op alle items
scoort de school hoger dan de gemiddelde score van andere scholen en ook hoger
dan de eigen norm. Ook zijn de scores hoger dan bij het vorig moment van afname.
De aanbevelingen zijn omgezet in acties, zoals de medewerkers van de tso in het
gehele Kanjerprofiel. Bij de afname dit jaar is te zien dat de veiligheidsbeleving van
de kinderen tijdens het overblijven is gegroeid.
Ook de veiligheidslijsten die zijn ingevuld door de ouders en door het personeel
laten een positief beeld zien.
Goede eindopbrengsten
De Koningin Julianaschool realiseert door haar profiel een veilig en positief
schoolklimaat. Ze ziet dit als voorwaardelijk voor haar leerlingen om tot leren en
ontwikkelen te komen. De eindopbrengsten van de school laten de laatste jaren een
stijgende lijn zien. De eindopbrengsten in 2019 waren naar verwachting.

Bevindingen jury over de evaluatie, borging, ontwikkeling en duurzaamheid van
het excellentieprofiel
Het excellentieprofiel van de school wordt voordurend geëvalueerd. Er is veel
aandacht voor het borgen van het profiel. De ontwikkelingen die de school wil
inzetten, liggen vast. De jury heeft vertrouwen in de duurzaamheid van het profiel.
De school evalueert haar profiel op verschillende niveaus
Evaluatie van het excellentieprofiel vindt op de verschillende niveaus plaats: op
school, groeps- en individueel leerlingenniveau. De school gebruikt KanVAS en
KIJK! voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de individuele
leerlingen. Dit wordt twee keer per jaar afgenomen. De resultaten ervan worden
verwerkt in het groepsplan Gedrag. Dit groepsplan wordt na het schooljaar
overgedragen aan de leerkracht van het volgend leerjaar.
Bij de veiligheidsmetingen vermeldt de school welke interventies het gaat inzetten
op de genoemde aandachtspunten. De jury heeft hiervan goede voorbeelden
gezien, zoals het aanbieden van de Kanjertraining aan de medewerkers van de tso.
De borging van het excellentieprofiel is goed georganiseerd
De school kent verschillende middelen om het profiel te borgen. Eén ervan is het
competentieboekje voor de leerkrachten. Hierin zijn de verschillende
kwaliteitskaarten opgenomen, waarvan een aantal een directe relatie hebben met
het excellentieprofiel van de school.
Bij klassenbezoeken wordt gewerkt met een kijkwijzer. Deze is onderdeel van het
competentieboekje van het team. Er is een Kanjerkijkwijzer met daarin concrete
items welk leerkrachtgedrag past bij het profiel van de school. Deze items zijn
afgeleid van de kwaliteitskaarten.
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Maar ook het welbevinden van de leerlingen wordt tijdens de klassenbezoeken
geobserveerd.
De Kanjercoördinator is een belangrijke schakel in het borgen van het profiel. Zij
doet de klassenbezoeken, verzorgt trainingen, geeft tips aan de leerkrachten en
verzorgt de informatie aan de ouders over het profiel.
Nieuwe leerkrachten moeten “Kanjervaardig” zijn. De school probeert stagiaires te
behouden voor de school en maakt gebruik van vrijwillige mobiliteit binnen het
bestuur. Leerkrachten kiezen daarbij bewust te willen werken op deze school.
Nieuwe leerkrachten moeten de A-licentie en aansluitend ook de B- en C licentie
halen van de Kanjertraining halen.
De ontwikkelingen zijn gekoppeld aan de zes streefbeelden.
De school wil dit schooljaar een aantal ontwikkelingen realiseren, die gekoppeld
zijn aan de zes streefbeelden voor de komende vier jaar. Om het eigenaarschap van
leerkrachten te vergroten en tot een meer gedeeld leiderschap te komen, werkt de
school bijvoorbeeld met een open managementteam (omt).
De specialisten binnen de school hebben een rol binnen het mt en presenteren daar
hun bevindingen en plannen.
Het eigenaarschap van de leerlingen over hun leerproces vergroten, ziet de school
als een vanzelfsprekend vervolg op de verantwoordelijkheid die ze nu al nemen
voor hun gedrag. De “zichtbaar lerende kanjer” krijgt een actieve rol van sociaal
handelen naar didactisch handelen, zo heeft de school het omschreven. Het werken
met een portfolio in de groepen 3 tot en met 8 is hiervoor een van de middelen.
Deze wordt de komende tijd uitgebreid, zodat naast het rekenen ook andere
vakgebieden zijn opgenomen in het portfolio. De school heeft een kwaliteitskaart
Zichtbaar lerende kanjer.
De duurzaamheid van het profiel is gegarandeerd
De school werkt al jarenlang met de Kanjermethodiek, dat het anker vormt voor de
gehele werkwijze van de school. Het team heeft het volledig geïntegreerd, niet
alleen in hun handelen in de groep, maar het vormt als team een geheel in de
uitvoering ervan. “Samen zijn we de school”, zo geven ze aan. Aan de duurzaamheid
van het profiel zijn geen specifieke materiële voorwaarden verbonden.

Bevindingen jury over de erkenning van het excellentieprofiel en kennisdeling
met andere scholen
Er is veel erkenning voor het profiel van de school
De school ondervindt veel erkenning voor de wijze waarop ze haar excellentieprofiel
vormgeeft en voor het veilige en sociale schoolklimaat dat ze daarmee realiseert. De
ouders van de leerlingen benoemen dit ook als het meest belangrijke kenmerk van
de school. Daarnaast zien de ouders hoe de leerkrachten goed zicht hebben op de
leerlingen en hoe problemen worden opgepakt.
Externe organisaties zoals de tso worden meegenomen in de uitvoering van het
profiel. Begeleiding, Ondersteuning, Coaching en School (BOCS) maakt gebruik van
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de school bij het plaatsen van leerlingen die elders zijn vastgelopen.
Andere scholen, zowel binnen als buiten het eigen schoolbestuur, komen op bezoek
bij de Koningin Julianaschool.
De school deelt haar kennis
De school heeft deelgenomen aan het onderzoek van het Nationaal Regieorgaan
Onderwijsonderzoek (NRO) naar de effectiviteit van anti-pestprogramma’s. Dit
onderzoek geeft andere scholen informatie over de verschillende programma’s.
De school verzorgt workshops en maakt deel uit van het netwerk van de Stichting
School en Veiligheid (SSV).
De jury wil de school aanmoedigen haar kennis te blijven delen en zichzelf te zien als
ambassadeurs waar het gaat om een veilig en positief schoolklimaat.
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Bijlage 1:
aanmeldingsformulier
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Aanmeldingsformulier Excellente Scholen 2019
Contactgegevens school
Naam school:Koningin Julianaschool
Adres: Aert de Gelderhage 5
Postcode school:3437 KB
Plaats school: Nieuwegein

Contactgegevens bestuur
Naam bestuur: Fluenta

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?
Sociale veiligheid en burgerschap:
Vanuit een optimaal sociaal veilig klimaat komen onze leerlingen maximaal tot leren en creëren
wij burgers vol zelfvertrouwen voor de toekomst! Uw kind, onze kanjer!
1.2 Waarom heeft uw school gekozen voor dit excellentieprofiel?
Wat was de aanleiding om juist op dit gebied excellentie te ontwikkelen?
“Geen prestatie zonder veiligheid, vertrouwen en relatie”
Het excellentieprofiel is ons fundament, onze “way of life” en visie van de school.
Tijdens een visietraject heeft het team van de Koningin Julianaschool (KJS) de gezamenlijk gedragen
missie en visie geformuleerd. Eenduidig zijn wij van mening dat onze leerlingen alleen maximaal tot
ontwikkeling komen, zowel cognitief als sociaal-emotioneel, als er een basis van veiligheid en
vertrouwen heerst op onze kanjerschool: een goed pedagogisch leer- en samenleefklimaat. Daar zijn wij
gezamenlijk, door middel van onze PDCA-cyclus (plan, do, check, act) en kwaliteitscultuur, aan gaan
bouwen: ons “kanjerprofiel”. Met als trots resultaat dat wij hiervoor in 2016 het predicaat Excellente
School mochten ontvangen. De afgelopen 3 jaar hebben wij ons “kanjerprofiel” niet alleen weten te
behouden en te borgen, maar hebben wij vanuit feedback van alle geledingen ons “kanjerprofiel” ook
verder doorontwikkeld. Dit willen wij nu graag vieren door wederom het predicaat Excellente School op
sociale veiligheid aan te vragen.
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?
“Elke grote reis begint met een enkele stap”
Onze visie = trap van ontwikkeling
(zie foto: deze is te vinden in onze hal van de school)
Wij willen onze leerlingen zo hoog mogelijk laten klimmen naar een
kleur die bij het kind past! De trap vormt een kleurrijke
verscheidenheid, al onze leerlingen hebben immers ook hun eigen
“kleur”. Elke kleur mag er zijn, sterker nog, de trap is juist zo mooi
door de verscheidenheid aan al die kleuren. Zoals op de foto te zien
is, heeft de trap geen leuning: dit omdat wij (team, medeleerlingen
en ouders samen) het kind de ondersteuning, lef, sociale veiligheid
en vertrouwen geven om zelf te durven en kunnen klimmen.
Aangestuurd
en gesteund door ons; wij vormen de leuning en bieden houvast! Op de
KJS besteden wij dan ook veel aandacht aan het zelfvertrouwen en
welbevinden van onze kanjers. Als de leerling zich veilig voelt, gaat het
klimmen beter en kunnen wij het maximale aan ontwikkeling bereiken.
Bovenstaande visie bereiken wij door te werken met ons excellente
“kanjerprofiel”. Dit profiel omvat handvatten, activiteiten en een
eenduidige pedagogische taal voor alle betrokkenen bij onze school.
Dit om zo een optimale veilige leef- en leeromgeving te kunnen
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nastreven. Bij ons vormt de school (leerlingen, team én ouders) de
groep.
Tevens is de trap niet alleen een metafoor voor de ontwikkeling van
onze kanjers, maar staat deze ook voor de eigen professionele
leercultuur van ons team. Waarbij wij ook met en van elkaar leren
en klimmen vanuit de veilige teambasis: wij vormen ook voor elkaar
de leuning van de trap.
1.4 Welke leerlingen vormen de doelgroep van het excellentieprofiel?
Hoe sluit het excellentieprofiel aan bij de behoeften van de doelgroep?
“Met een rijkgevulde rugzak vol social skills gaan onze kanjers vol lef de wereld in!”
De doelgroep: in de eerste plaats al onze leerlingen. Echter, het profiel is ook gericht op ons team, de
ouders en andere betrokkenen (medewerkers opvang, stagiaires en externe deskundige die bij onze
school betrokken zijn). Voor onze leerlingen betekent het profiel dat er veiligheid en vertrouwen voor
hen heerst. Tevens biedt het hen handvatten in sociale interacties en bevordert het profiel het
zelfvertrouwen van onze kanjers. Voor ouders, team en betrokkenen geldt ook het vertrouwen als
uitgangspunt en omvat het profiel handvatten voor omgang met elkaar en met onze kanjers.
Wij sluiten aan bij de behoefte van onze kanjers om optimaal tot leren te durven komen. Tevens willen wij
hen een goedgevulde rugzak meegeven vol social skills, zodat zij als burger zelfredzaam zijn,
eigenaarschap tonen en vol zelfvertrouwen de toekomst tegemoet kunnen treden.
Als leerkrachten zijn wij geen teachers, maar educators! (uitspraak van inspecteur Mark Oortwijn
die in november 2018 onze school bezocht).
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?
“De school en haar omgeving vormen de groep!”
Ons profiel voor en door onze leerlingen: dit zie je bij ons op school onder andere door:
● De actieve rol van leerlingen tijdens kanjerlessen in alle groepen, op schoolthema’s in doorgaande
lijn.
● Alle betrokkenen spreken leerlingen aan vanuit dezelfde kanjerhouding en gebruiken een
eenduidige kanjertaal: dit biedt structuur en houvast. De criteria hiervoor hebben wij vastgelegd
in onze eigen kwaliteitskaart “pedagogisch handelen”.
● Alle leerlingen wordt geleerd hoe zij een kanjer voor zichzelf en voor een ander zijn.
● Ruzies en conflicten worden (van voordoen naar samen doen en zelfstandig toepassen)
opgelost vanuit vertrouwen en positieve bedoeling.
● In ons kanjerprotocol (bijlage J) hebben wij beschreven hoe de procedure verloopt bij structureel
ongewenst gedrag. Dit geeft duidelijkheid voor onze leerlingen en hun ouders en biedt
handvatten voor leerkrachten en directie.
● Onze bovenbouwleerlingen denken vanuit een kritisch opbouwende wijze mee over schoolbeleid
en geven feedback aan directie in een leerlingenadviesraad. Hun feedback wordt omgezet in
zichtbare acties.
● Leerlingen zijn de ambassadeurs van onze kanjerschool: zij leiden vol trots belangstellenden,
inspectie en nieuwe ouders rond en vertellen ons eenduidige kanjerverhaal.
● Voor (groepen) leerlingen die sociaal-emotioneel extra ondersteuning behoeven, is er hulp van de
kanjerspecialisten, gedragsspecialist of kindercoach. Al deze experts zijn op school aanwezig en
hebben ook ambulante tijd hiervoor. Tevens worden interventies door de kanjercoördinatoren
gepleegd als de groepsdynamiek daar om vraagt.
● Alle leerlingen van groep 5 tot en met 7 vullen jaarlijks de sociale veiligheidslijst in (bijlage A).
● Alle leerlingen van groep 6 tot en met 8 vullen 2-jaarlijks de tevredenheidslijst in.
● Vanuit beide lijsten blijkt uit de hoge scores de erkenning en draagvlak voor ons kanjerprofiel
door onze leerlingen.
● Elk kind wordt (en voelt zich) door ons team gezien en gehoord. Mooi voorbeeld is de wijze
waarop wij verjaardagen vieren op school: dan ben je kanjer van de dag en mag je in de hal bij
de kanjertrap op de kanjerstoel.
● De directie kent de namen van alle leerlingen, is betrokken bij de leefwereld van de leerlingen en
investeert in de relatie met en het vertrouwen van de leerlingen. Dit om zo bij te dragen aan de
veilige, vertrouwde setting die wij voor onze kanjers op school willen creëren.
Ons profiel voor en door ons team: dit zie je bij ons op school onder andere door:
● We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.
● De wijze waarop wij gezamenlijk uiting geven aan onze kanjervisie. Dit is lastig op papier over te
brengen, dit moet in de schoolpraktijk ervaren worden. Dit “voelbaar” en “merkbaar” krijgen wij
terug vanuit eerdere bezoeken door inspectie, jury en belangstellenden.
● Onze eigengemaakte kwaliteitskaarten in ons competentieboekje (bijlage B).
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Alle leerkrachten zijn opgeleid kanjertrainer. Dit wordt jaarlijks onderhouden door onze eigen
2 kanjercoördinatoren. Kanjertraining is een middel, kanjervaardigheden zitten in ons DNA,
het is onze “state of being”. Nieuw personeel wordt daar bewust en gericht op geselecteerd.
Tevens worden nieuwe collega’s door onze kanjercoördinatoren gecoacht op ons kanjerprofiel.
Jaarlijks houden we “gouden weken” en kanjerweken om de kwaliteit, draagvlak en
gemeenschappelijkheid met ons team te waarborgen.
De kanjercoördinatoren leggen klassenbezoeken af: onze kwaliteitskaart “pedagogisch handelen”
en “kanjertaal” is het observatie-instrument. De kwaliteitskaart is te vinden in het
competentieboekje.
Alle leerkrachten vullen de sociale veiligheidslijst en de leerkrachttevredenheidslijst in. De hoge
scores onderstrepen erkenning van ons profiel (bijlage C).
Alle leerkrachten worden en voelen zich door ons als directie gehoord en gezien. Quote vanuit
het laatste inspectiebezoek: “er heerst hier geen werkdruk, maar werkgeluk!”

Ons profiel voor en door ouders: dit zie je bij ons op school onder andere door:
● Vanuit feedback van ouders blijkt dat zij ons profiel erkennen en waarderen.
●

●

Wij creëren draagvlak bij onze ouders door hen bij ons profiel te betrekken. Dit doen wij door
het organiseren van ouderkanjeravonden, ouderkanjerlessen, kanjercommunicatie in onze
nieuwsbrief, activiteiten in beelden delen via de Parro-app en het vieren van schoolontwikkeling
(ook op ons kanjerprofiel) op de leerwand naast de directiekamer. Ook ouders scoren de
tevredenheidslijst en de sociale veiligheidslijst. Uit deze scores blijkt hun waardering en
erkenning.
Ouders zijn inmiddels onze belangrijkste ambassadeurs in onze wijk geworden. Hun goede
verhalen over onze school zien wij terug in de enorme hoeveelheid aanmeldingen die wij in de
afgelopen jaren, mede door ons kanjerprofiel, hebben zien toenemen.

Ons profiel voor bestuur en voor en door externen: dit zie je bij ons op school onder andere
door:
● Wij ontvangen belangstellenden (van onze eigen stichting, vanuit andere stichtingen, van het
ministerie) uit het onderwijsveld die willen leren van ons kanjerprofiel. Met hen delen wij
enthousiast onze kennis en inzichten.
● Onze kanjercoördinatoren hebben alle tussentijdse opvang(overblijf)medewerkers, die
verbonden zijn aan onze organisatie, opgeleid op ons kanjerprofiel. Twee keer per jaar is er voor
deze medewerkers bijscholing en intervisie. Dit wordt begeleid door onze kanjercoördinatoren.
● Wij verzorgen workshops over ons kanjerprofiel: bijvoorbeeld bij Stichting School en
Veiligheid en op andere scholen die geïnteresseerd zijn in ons kanjerprofiel.

2. Doelen van het excellentieprofiel

De school heeft korte en lange termijndoelen van het excellentieprofiel geformuleerd.
2.1 Wat zijn de lange termijn doelen van het excellentieprofiel?
Welke lange termijn doelen 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.
“Ook al heb je nog 1000 dromen, sta ook eens stil bij hoe ver je eigenlijk al bent gekomen!”
Het werken aan onze kwaliteitscultuur is een continu proces van plan, do, check, vieren (!) en act. Het
schoolplan is hierbij ons levend document (ook in placemat op A4 - bijlage D) en bestaat uit 6
streefbeelden, waarbij ons kanjerprofiel 1 van de streefbeelden vormt.
Jaarlijks evalueren wij het school(jaar)plan per streefbeeld en stellen wij een nieuw jaarplan op. De
doelen worden op hoofdpunten benoemd in het school(jaar)plan en verder uitgediept in het kanjerplan
dat door de kanjercoördinatoren zelf wordt opgesteld en uitgevoerd.
Samenvattend ziet de kwaliteitscultuur van ons kanjerprofiel er als volgt uit:
1. Schoolplan op streefbeeld en hoofddoelen - langetermijndoelen met succescriteria ->
2. Schooljaarplan voor jaardoelen om hoofddoel te bereiken en verder te ontwikkelen ->
3. Kanjerplan waarin heel concreet de acties worden opgenomen waarmee wij de doelen willen behalen.
(alle plannen zijn in de bijlage te vinden).
1. Schoolplan (bijlage E)
Het streefbeeld van ons kanjerprofiel in het schoolplan heet:
“Onze excellente kanjerschool is in blijvende pedagogische ontwikkeling!”
Hoofddoelen- langetermijndoelen/succescriteria uit ons schoolplan (2015-2019):
● Ons kanjeronderwijs is (nog steeds) het fundament voor ons pedagogisch klimaat.
● Data vanuit het kanjervolgsysteem (KanVas) worden effectief geanalyseerd en omgezet in een
groepsplan gedrag.
● Ouders hebben een actieve rol bij ons kanjeronderwijs; er vinden informatieve ouderavonden
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plaats en ouderlessen zijn een vast onderdeel van het kanjerlesprogramma.
De kanjercoördinatoren worden groepsoverstijgend (en wellicht ook schooloverstijgend) ingezet.
De school scoort altijd boven de norm (= 3.0) op de lijst “veiligheid”; zowel bij leerlingen als
leerkrachten en ouders.

2.2 Wat zijn de korte termijn doelen van het excellentieprofiel, welke stappen zijn hier al
ingezet?
Welke korte termijn doelen 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?
2. Schooljaarplan (bijlage F)
Jaardoelen 2018 - 2019:
● Agenderen van ons kanjerprofiel op de startvergadering. Het aanscherpen van bestaande
afspraken en starten met de Gouden Kanjerweken.
● Begeleiding en scholing voor nieuwe collega’s (dit schooljaar 6 collega’s).
● Uitbreiden kanjerhulp op maat: individuele begeleiding en groepsbegeleiding.
● Vanuit analyse veiligheidslijst: in de bovenbouwgroepen extra aandacht voor “ik durf er wat van
te zeggen als ik zie dat er gepest wordt”.
● Klassenbezoeken uitgevoerd door onze kanjercoördinatoren.
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Extra aandacht voor de nieuw gevormde groepen 3, 3/4 en 4: hoe verloopt de sociale cohesie en
welke begeleiding van de kanjercoördinatoren is noodzakelijk voor een goede groepsdynamiek?
Heraanvraag predicaat Excellente School op sociale veiligheid en schoolklimaat.
Groei als bedreiging voor ons profiel: blijven “zien, horen en proactief zijn”, ook nu de school
groter is. Scherp houden van ons aannamebeleid.
Kanjerweken met ouderlessen in februari. Tevens in februari een kanjeravond toegespitst op
nieuwe ouders.
Continueren intervisie en scholing tussenschoolse opvangmedewerkers (TSO).
Borgen inzet KanVas en groepsplan gedrag.
Afname en analyse sociale veiligheidslijst leerlingen, ouders en team.
Officiële start van werken met een breed zorgteam voor gedrag. Halverwege en eind van het jaar
evalueren.

Wat vieren wij?
Hieronder vieren wij in beeld:
onze ouderbetrokkenheid op ons profiel, onze professionele teamcultuur, onze leerlingadviesraad als
ambassadeurs van onze school, onze kennisdeling over ons kanjerprofiel en bovenal de kanjersfeer in
onze klassen.
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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)?
“Zeggen wat je doet en doen wat je zegt…”
Het excellentiekanjerprofiel is opgenomen in onze kwaliteitszorgcultuur. De plannen hiervoor worden
structureel geëvalueerd met alle geledingen. Zo checken wij of doelen behaald zijn, waar nog kansen
liggen om verder te ontwikkelen en waar er op welke wijze geborgd dient te worden.
Om een praktisch beeld te geven van de wijze waarop wij doelen invullen, delen wij hieronder ons
kanjerplan, waarin helder per jaar omschreven wordt welke acties wij ondernemen om de doelen uit ons
schoolplan en schooljaarplan te realiseren.
Vanuit het (meest recente) kanjerplan 2018-2020 (bijlage G):
Welke activiteiten ondernemen onze kanjercoördinatoren om de doelen te bereiken:
● Startvergadering inhoudelijk verzorgen: herhaling “Gouden Weken” voor alle teamleden.
● Groepsbezoeken (schoolbreed) door kanjercoördinatoren, om uniform pedagogisch
kanjerleerkrachtgedrag in beeld te krijgen en waar nodig bij te sturen.
● Nieuwe collega’s meenemen in ons kanjerprofiel door de kanjercoördinatoren (coaching in de
groep, op basis van voordoen, samen doen en zelf doen).
● Vernieuwen kanjerkijkwijzer en wederom onder de aandacht brengen bij team.
● Studiedag team organiseren (14 september); agendapunten: Evaluatie “Gouden Weken” en
vaststellen afspraken, bespreken bevindingen naar aanleiding van groepsbezoeken,
aanscherpen kanjertraining, nieuwe materialen bekijken en wensen inventariseren, kaart
pedagogisch handelen bespreken, vernieuwde KanVas bekijken, schoolbreed werken met
nieuw schema.
● Kanjercoördinatoren informeren ouders bij start nieuw thema en informeren structureel ouders
via de nieuwsbrief.
● Opgeven nieuwe collega’s voor licentie A en B - nascholing.
● Kanjerinterventie door de kanjercoördinatoren in groep 4. Dit om in de nieuwe samenstelling
goede groepsdynamiek te bevorderen en veiligheid te creëren. Ouders erbij betrekken door delen
in de Parro-appgroep.
● Nascholing geven aan TSO(overblijf)-medewerkers op ons kanjerprofiel “pedagogisch handelen”
(15 november 2018 en mei 2019).
● Vergadering managementteam (mt) “kanjerprofiel” (16 januari 2019): dit ter voorbereiding
hercertificering.
● Ouderavond “nieuwe ouders” (21 maart 2019).
● Open kanjerlessen voor ouders in voorjaar 2019 in alle groepen. Monitoren of dit bij alle
leerkrachten lukt en begeleiden indien nodig.
● Sociogram via KanVas integreren (uitvoering 2019-2020).
● Invoeren “kanjerkracht” tijdens buitenspelen, in samenwerking met de Leerlingadviesraad
(LAR) (schooljaar 2019-2020).
● Nascholing kanjercoördinatoren (2019-2020).
3.2 In hoeverre steunt deze aanpak op wetenschappelijke en/of praktijktheoretische
inzichten?
Op welke wetenschappelijke en/of praktijktheoretische inzichten steunt de gekozen aanpak?
“The best things in life you can give a child, aren’t things”
Onze gedragsspecialist en tevens kanjercoördinator heeft zich tijdens haar studie verdiept in theorie
passend bij onze kanjervisie. Onderstaande tekst komt uit haar meesterstuk om de wetenschappelijke
onderbouwing van onze kanjervisie en ons kanjerprofiel toe te lichten.
Wij denken bij ontwikkeling niet alleen aan cognitieve vaardigheden, maar ook aan sociaal-emotionele
vaardigheden: geen prestatie zonder welbevinden en veilige relatie.
De sociaal-emotionele ontwikkeling gaat hand in hand met cognitieve ontwikkeling. Verschillende studies
bevestigen dat sociaal-emotionele competenties samenhangen met schoolprestaties (Payton, 2008).
Leerlingen die zich verbonden voelen met hun school zullen over betere emotionele en sociale
vaardigheden beschikken, halen betere resultaten en zijn gemotiveerder om te leren (Kees van Overveld,
2016).
Wij zijn een kanjerschool met een doorgaande leerlijn voor sociaal-emotionele ontwikkeling binnen de
school. Scholen die deelnemen aan een sociaal-emotioneel ontwikkelingsprogramma laten significante
verbetering zien op sociaal-emotioneel gebied, maar ook op leerprestaties, zegt ook Durlac (2010).
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Tevens blijkt uit studie en onderzoek van het NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek), waar wij
als kanjerschool ook aan bijgedragen hebben, dat een integrale aanpak zoals ons kanjerprofiel, werkt.
Dus niet alleen het inzetten van de losse kanjerlessen, maar de kanjeraanpak gedurende de gehele dag
verweven laten zijn in je onderwijspraktijk. Dit komt ten goede aan de sociale veiligheid op school en het
welbevinden van leerlingen. Vanuit die veiligheid kunnen onderwijsresultaten het maximale niveau
bereiken.

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?
“Het beste resultaat is niet alleen zichtbaar maar ook voelbaar”
Meetbare en zichtbare resultaten
Wij meten ons profiel met de volgende instrumenten: sociale veiligheidslijsten, KanVas en de
resultaten van de eindtoets. Dit koppelen wij aan welbevinden van leerlingen.
Sociale veiligheidslijsten:
De scores op de sociale veiligheidslijsten voor leerlingen, ouders en team liggen allemaal boven de norm
en boven het gemiddelde van overige scholen. Wij analyseren de lijsten en zetten borging en
ontwikkeling in een volgend jaarplan weg.
Kanjerleerlingvolgsysteem:
Met ons kanjerleerlingvolgsysteem krijgen wij goed zicht op groepsdynamieken en individuele
gedragingen van onze leerlingen. Onze kanjercoördinatoren analyseren de gegevens uit KanVas en
spelen hier adequaat op in. Dit kan op groepsniveau door middel van een groepsplan gedrag, of op
individueel niveau wordt hulp geboden. Na de ingezette hulp evalueren wij opnieuw en zien wij veelal
positieve resultaten op groepsniveau en op individueel niveau. Een aantal voorbeelden hiervan:
● Een leerling die vanuit het kanjerleerlingvolgsysteem uitvalt op faalangst: voor deze leerling
zetten we onze kanjercoördinator in, die individueel met het kind aan de slag gaat en aan het
zelfvertrouwen met het kind gaat werken.
● Ook op groepsniveau kan blijken dat een specifiek gebied aandacht behoeft, bijvoorbeeld
ongewenst gedrag op social media. De kanjercoördinator speelt hier dan op in door in de groep
een aantal lessen rondom dit thema te verzorgen en deelt de inhoud van de lessen ook met
ouders van de groep. Zo wordt ook de lijn naar thuis doorgetrokken.
Resultaten eindtoets koppelen aan welbevinden en veiligheid:
Sinds wij intensief werken met ons kanjerprofiel zien wij een stijging van de eindopbrengsten.
Merkbare en voelbare resultaten
Ons kanjerprofiel staat voor de sociale veiligheid, dit is niet alleen meetbaar, maar vooral ook merkbaar
op onze school. Het is een sfeer, een cultuur, een synergie die vooral voelbaar en merkbaar is. Dit krijgen
wij terug uit feedback van onze huidige ouders en ook van ouders die onze school bezoeken om hun kind
bij ons aan te komen melden. Wij zien dit ook terug in de enorme stijging van het aantal leerlingen. Onze
school wordt geprezen om de sfeer en de veilige, prettige cultuur die er heerst, dit geluid gaat niet
alleen door onze wijk maar door heel Nieuwegein.
Feedback van een ouders (vanuit tevredenheidsonderzoeken) waaruit wij opmaken dat onze doelen van
ons kanjerprofiel behaald zijn:
“In de buurt waarin wij wonen, pikken we 'Julianakinderen' er zo uit: zij zijn sociaal veel vaardiger!”
“Een veilige omgeving voor onze dochter; betrokken en liefdevolle leerkrachten. Veel aandacht voor
het individu, iedereen krijgt aandacht en verwerft zijn plek in de groep (respect). Bij de aanmelding van
onze dochter waren wij direct overtuigd, dit gevoel is alleen maar sterker geworden. Met recht een
kanjerschool!”
“Het kanjerprofiel is een grote meerwaarde.”
“Na 12 jaar (oudste kind inmiddels in het examenjaar en de jongste nu in groep 8) kan en mag ik wel
zeggen dat dit een echte kanjerschool is.”
Ook krijgen wij na afloop van inspectiebezoeken en visitaties door belangstellenden terug dat ons
kanjerprofiel gevoeld en ervaren wordt als men bij ons op school rondloopt en groepen bezoekt.
Feedback van externe waaruit wij opmaken dat doelen van ons kanjerprofiel behaald zijn:
De feedback is gegeven door de directie van een school uit Den Helder:
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“Reden van ons bezoek aan de KJS is het kanjerprofiel van de school waarop deze Excellent is bevonden.
De school waaraan wij verbonden zijn is tevens een ‘kanjerschool’, maar nog niet in zo’n vergevorderd
stadium. Dit betekent dat er door ons op een gerichte wijze gekeken is. Zeer prettig ontvangst, geeft een
groot gevoel van ‘welkom zijn’. Bij binnenkomst zie je direct waar het om draait in de school. Presentatie
aan het begin van het bezoek geeft zeer veel aanleiding tot reageren en bespreken van de genoemde
punten. Hierbij is duidelijk te merken hoe enthousiast en trots men is op de eigen school (zou men ook
geweest zijn zónder het predicaat Excellente School). Duidelijk is te merken dat het kanjerprofiel door
de totale schoolbevolking gedragen wordt. Rondleiding met de leerlingen laat zien dat deze leerlingen
uitstekend begrijpen hoe ‘een kanjer in elkaar zit’. De ontvangende klassen zijn een goed
praktijkvoorbeeld van kanjergroepen, in beeld, reageren en handelen. Men gaat respectvol met elkaar om.
Directie en leerkrachten zijn zeer bereid om ervaringen en kennis te delen, hetgeen dan leidt tot prettige
en open gesprekken. Er straalt een gevoel van veiligheid uit. Leerlingen reageren open en zonder
terughoudendheid. De leerlingen van de LAR hebben er duidelijk plezier in. Het schoolgebouw heeft een
prettig karakter, de inrichting van de openbare ruimtes is doordacht, ook hier is het schoolprofiel duidelijk
zichtbaar. We hebben, beiden, het bezoek als bijzonder prettig en leerzaam ervaren.”
Onze leerlingen die doorstromen naar het voortgezet onderwijs vragen wij ook met regelmaat wat ons
kanjerprofiel heeft bijgedragen in hun ontwikkeling en of zij de kanjerhandvatten in weten te zetten op hun
vervolgschool. Hieronder feedback van oud-leerling:

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?
“All teachers are learners, all learners are teachers”
Ons excellentieprofiel kent een eigen streefbeeld in ons school(jaar)plan. Jaarlijks wordt dit streefbeeld
met team, mr, LAR en kanjercoördinatoren geëvalueerd. Het kanjerplan van de kanjercoördinatoren
wordt ook gecheckt op doorlopen acties en wat mee te nemen naar het volgend schooljaar.
De resultaten, verkregen uit de metingen, worden geëvalueerd en omgezet in acties. Feedback die wij
gedurende het schooljaar ontvangen aangaande ons kanjerprofiel, zetten wij ook weg een volgend
jaarplan.
(Uitkomsten van recente evaluaties vindt u in bijlage H, in onze schooljaarplanevaluatie 2017-2018 bij
streefbeeld “ons excellente kanjerprofiel is in blijvende ontwikkeling”).
Voorbeelden van evaluatiepunten die wij hebben omgezet in acties tot verbetering:
1. Vanuit feedback kwam de behoefte van ouders om het kanjerprofiel ook door te trekken naar
opvoeden thuis. Afgelopen schooljaar organiseerden wij hiervoor een speciale ouderavond, met
een hele hoge opkomst. Aan de hand van casussen van ouders (mijn kind heeft een grote
mond) gaven wij praktische pedagogische handvatten vanuit ons kanjerprofiel over hoe ouders
hiermee om kunnen gaan. Een reactie van een ouder op deze avond:
Beste Martine en team,
Een duidelijk, herkenbaar, interactief verhaal. Door de interactie is er een leereffect bij de ouders onderling en
blijk van herkenning. Er ontstonden open en mooie gesprekken, dit creëerde een band tussen ouders onderling
maar ook tussen ouders en team. Enthousiaste docenten (allemaal vertegenwoordigd)!! Zeer geslaagd. Groet,
J. L.
2.

Vanuit feedback bleek dat er vooral tussen de middag tijdens de TSO nog veel ongewenst gedrag
van leerlingen merkbaar was. De TSO-medewerkers waren op dit punt handelingsverlegen. Hier
hebben wij op ingezet door onze kanjercoördinatoren alle medewerkers nascholing te geven op
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ons kanjerprofiel. Zo spreken ook zij dezelfde pedagogische taal als onze leerkrachten en is er
meer rust, eenheid en duidelijkheid voor onze leerlingen tijdens de tussentijdse opvang. Om dit
goed te onderhouden is er 2 keer per jaar ook een intervisiebijeenkomst voor alle TSOmedewerkers die onze kanjercoördinatoren verzorgen. Tevens hebben wij de gemaakte afspraken
in een kwaliteitskaart pedagogisch handelen voor TSO-medewerkers vastgelegd.
Hieronder delen wij in beeld een intervisiebijeenkomst met onze TSO-medewerkers:

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)?
Wij borgen ons kanjerprofiel door onze ambities en verwachtingen vooraf helder gemaakt te hebben in
ons competentieboekje en op zelfgemaakte kwaliteitskaarten. Wij borgen ook ons kanjerprofiel door het
vastleggen van afspraken. Deze zijn te vinden in ons competentieboekje, onze kwaliteitskaart
pedagogisch handelen, onze kwaliteitskaart omgaan met ongewenst gedrag, kanjerprotocol en kijkwijzer
kanjergedrag van de leerkracht.
Onze school is, mede door ons kanjerprofiel, enorm gegroeid. Dit betekent dat wij ook veel nieuwe
collega’s mogen verwelkomen. Wij selecteren nieuwe collega’s vooraf op ons kanjerprofiel en spenderen
veel tijd aan het intern en extern opleiden van nieuw personeel.
Ook borgen wij ons kanjerprofiel door het houden van klassenbezoeken om uniformiteit in kanjergedrag
van leerkrachten te kunnen waarborgen.
Wij agenderen met regelmaat ons kanjerprofiel, zodat wij kunnen bespreken waar behoeften liggen van
leerkrachten om zich aan bestaande afspraken te kunnen conformeren, en om aan verwachtingen te
kunnen blijven voldoen.
De grote stap die wij nu willen gaan zetten in het verder doorontwikkelen van ons kanjerprofiel, is het
doortrekken van ons kanjerprofiel op sociaal-emotionele ontwikkeling naar de cognitieve
ontwikkeling/leerhouding van onze leerlingen. Wij bemerkten met ons team dat onze leerlingen veel
eigenaarschap laten zien op de sociale competenties van ons kanjerprofiel. Onze leerlingen kunnen zelf
conflicten oplossen, goed voor hun eigen mening opkomen, laten proactiviteit in groepsprocessen zien en
zijn zelfredzaam op sociaal vlak. Echter, tijdens didactische momenten zagen we dat vooral de
leerkrachten moesten sturen op leerproces, terwijl een proactieve houding van onze leerlingen ook daar
gewenst zou zijn. Wij zijn daarom het verandertraject “zichtbaar lerende kanjer” gestart.
Van eigenaarschap op sociaal vlak naar eigenaarschap op didactisch vlak. Wij willen bereiken dat
onze leerlingen op leerproces, net als op sociaal vlak, weten waar zij staan, waar zij naar toe werken en
wat er nodig is om daar te komen (John Hattie). Hiervoor hebben wij een nulmeting gehouden bij onze
bovenbouwleerlingen en een kwaliteitskaart “zichtbaar lerende kanjer” met ambities opgesteld.
Momenteel zijn wij vanuit die kwaliteitskaart een eigen doorgaande leerlijn aan het ontwikkelen (zie
bijlage I). Ons kanjerprofiel is dus in blijvende, bloeiende ontwikkeling.
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)?
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“Groei als bedreiging óf als winst om nog meer kanjers op onze school te laten klimmen?”
Ons profiel is volledig verweven met onze visie. Wij zullen dus ook in de toekomst ons kanjerprofiel uit
blijven dragen. Met name het vasthouden van wat er al staat, het aanscherpen en doortrekken van
eigenaarschap op leerproces zullen de komende jaren speerpunten zijn. Wij zijn er trots op dat ons
kanjerprofiel zo gewaardeerd wordt door toekomstige ouders, dat is ook terug te zien in de explosieve
groei van de school. Hier ligt een punt om te vieren, maar de groei brengt wellicht ook risico’s voor ons
kanjerprofiel met zich mee. Want ons profiel staat voor sociale veiligheid, de school is de groep, elkaar
zien en horen. Hoe lukt dit als de school groter wordt, er meer leerlingen én ouders komen? Kunnen wij
dan ook nog iedereen zien (bij naam kennen) en horen? Wat doet het met de sociale veiligheid als de
leerlingenaantallen zo groot zijn dat het minder beheersbaar wordt? Deze vragen bespreken wij met
regelmaat met onze mr en onze bestuurder. Wij hebben onze zij-instroomprocedure hierdoor
aangescherpt, zo nemen wij bijvoorbeeld geen zij-instroomleerlingen meer aan in groepen waar extra
ingezet is op groepsdynamica.
Anderzijds zoeken wij juist ook naar voorbeelden van scholen om ons heen waar, ondanks de grootte van
de school, wel de sociale veiligheid gewaarborgd is. Zo hebben wij een predicaat mogen overhandigen op
OBS Overvecht: een school die Excellent is bevonden op eenzelfde soort profiel als het onze en dat op
maar liefst 4 locaties, met 90 medewerkers en leerlingen die 37 nationaliteiten vertegenwoordigen. Van
hen kunnen wij dus leren dat de grootte van de school geen bedreiging hoeft te vormen voor uniformiteit
van een excellentieprofiel en op gebied van sociale veiligheid-burgerschap.

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?
“Alleen gaan we sneller, samen komen we verder”
Onze school wordt regelmatig bezocht door professionals vanuit diverse
onderwijsrichtingen om van ons kanjerprofiel te kunnen leren. Wij hebben de
bezoekers om feedback gevraagd, hieronder delen wij een tweetal quotes
vanuit die feedback, waarmee wij onze externe erkenning aantonen:
“Zeer enthousiaste collega’s, leerlingen en directeur die over het kanjerprofiel
konden vertellen. Ik zie overal in de school dat het werken op de kanjermanier
zijn vruchten afwerpt.” (R. Z., onderzoeker NRO).
“Het kanjerprofiel lijkt mij heel nuttig voor persoonsontwikkeling van kinderen.
Mooi dat hier op jullie school specifiek aandacht aan wordt besteed. Leerzaam
bezoek vol nieuwe inzichten.” (M.V., onderzoeker NRO).
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?
Onze kanjercoördinatoren worden met regelmaat verzocht om workshops te verzorgen op scholen die op
zoek zijn naar methodes voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Tevens hebben wij ook voor de Stichting
School en veiligheid een informatiebijeenkomst gehouden.
Het delen van onze kennis en expertise is een ontwikkelpunt dat voort is gekomen uit het vorige
aanvraagtraject. Tijdens het jurybezoek aan onze school raakten wij hierover in gesprek met de jury, zij
zagen hierin namelijk veel kansen. Zij hebben ons gestimuleerd om ons kanjerprofiel niet alleen intern te
houden (wat op dat moment het geval was), maar juist ook te delen met externen en andere scholen.
Sociale veiligheid en burgerschap zijn hedendaagse actuele thema’s waarin veel scholen nog zoekende
zijn. Wij helpen hen graag met vinden van de voor hun school best passende aanpak.
Immers “ervaring delen is kennis vermenigvuldigen.”
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