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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. 
 
De jury beoordeelt het excellentieprofiel op de criteria en waar mogelijk in 
samenhang. Het zijn de volgende criteria zoals benoemd in het 
aanmeldingsformulier:  

• Het excellentieprofiel van de school; 
• Doelen van het excellentieprofiel; 
• Aanpak van het excellentieprofiel; 
• Resultaten (meetbaar en merkbaar) van het excellentieprofiel; 
• Evaluatie, borging, ontwikkelingen en duurzaamheid van het 

excellentieprofiel; 
• Erkenning van het excellentieprofiel en kennisdeling met andere 

scholen. 
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2. Conclusie & samenvatting 
De jury is van oordeel dat OBS de Piramide het predicaat Excellente School voor 
primair onderwijs toekomt.  
 
De jury is onder de indruk van de wijze waarop het managementteam en het team het 
ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) vorm en inhoud geven. Een stevig gedeelde visie 
en een voortdurende gerichtheid op kwaliteitsverbetering liggen hieraan ten grondslag. 
In 2017 heeft de jury zich ook uitgesproken over ditzelfde profiel. In dit juryrapport werd 
gesproken van: “een duidelijk en teambreed gedragen excellentieprofiel, 
ontwikkelingsgericht onderwijs”. De Piramide kan als voorbeeld dienen voor andere 
scholen.  
 
De jury spreekt zich positief uit over het excellentieprofiel op de twee locaties van de 
Piramide. De school heeft een duidelijke visie op onderwijs en leren, en draagt deze met 
verve uit. De rijke leeromgeving is daarvan een krachtig voorbeeld, hetzelfde geldt voor 
de thema’s uit de belevingswereld van kinderen. De jury heeft een verantwoorde leerlijn 
teruggezien in de ontwikkelcirkels en het onderliggende curriculum. Vervolgens heeft de 
school kwaliteitskeuzes gemaakt door de inzet van methoden.  
 
De jury herkent in de gesprekken met het managementteam en tijdens de rondgang door 
de school, de uitwerking van de thema’s/onderwerpen voor het schooljaar 2021/2022 
(genoemd in het meerjarenbeleidsplan 2020-2024). Door de coronamaatregelen zijn 
onderwerpen wel uitgesteld, maar de schoolontwikkeling is inmiddels volop gaande. 
Rekenen en wiskunde en de ‘Rots en Water’-training zijn daar mooie voorbeelden van.  
 
De jury is van mening dat de school in haar concept van OGO nauwlettend volgt of 
leerlingen zich voldoende ontwikkelen. Zowel cognitief als sociaal-emotioneel volgt de 
school haar leerlingen. De schoolleiding bewaakt de kwaliteitscultuur met behulp van 
externe meetinstrumenten, zoals de toetsen uit het Cito-leerlingvolgsysteem, Route 8 en 
Sociomatrix 10. Analyse van de resultaten leidt tot het maken of bijstellen van keuzes in 
de aansturing van de school, zowel op het niveau van de schoolleiding als van de leraren. 
Daarnaast is de cultuur van resultaatbewustzijn intensief vormgegeven door gebruik van 
het systeem Handelingsgericht Observeren, Registreren en Evalueren van 
Basisontwikkeling (HOREB). 
 
De jury heeft waardering voor het duurzame karakter van het profiel. Ditzelfde profiel 
draagt de school al uit vanaf 2010. In 2016 – met het aantreden van de huidige directeur – 
is bewust gekozen door te gaan met OGO, hoewel nieuwe impulsen binnen het concept 
OGO nodig waren. Nu ziet de jury volop schoolontwikkeling op basis van de ‘Plan-Do-
Check-Act’-cyclus (PCDA). De borging van het profiel is in de school gerealiseerd door 
audits, coaches en lesobservaties. Ook zet de school aftekenlijsten in om het aanbod te 
waarborgen.  
 
De jury treft een zeer betrokken team aan dat volledig staat achter het excellentieprofiel 
van de school. Het vakmanschap van de leraren komt sterk naar voren in pedagogische en 
didactische vaardigheden. Ook ouders en leerlingen laten blijken het OGO-concept zeer 
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te waarderen. De leerlingen waarderen de school volgens ‘Scholen op de kaart’ met een 
8.5. Kennisdeling is in het juryrapport van 2017 een aandachtspunt geweest en de school 
heeft daaraan gewerkt. De academie van de Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden 
(OZHW), de bijeenkomsten van OGO en de deuren openstellen voor belangstellende 
scholen zijn daar voorbeelden van.   
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3. Bevindingen onderzoek  
naar het excellentieprofiel 
op basis van criteria 
 
Achtergrondgegevens van de school 
 

Sector 
Naam school 
Brin  
Plaats 
Bestuur 

Primair Onderwijs 
OBS de Piramide 
14HR-C1 
Ridderkerk 
OZWH 

 
 
3.1 Het excellentieprofiel van de school 
 
De jury spreekt zich positief uit over het excellentieprofiel op de twee locaties van de OBS de 
Piramide. Net als in 2017 ziet de jury een duidelijk en teambreed gedragen excellentieprofiel, 
ontwikkelingsgericht onderwijs, dat zich sindsdien verder ontwikkeld heeft. 
 
3.1.1. Het excellentieprofiel is een helder en duidelijk onderwijsconcept van OBS de Piramide: 
ontwikkelingsgericht onderwijs  
De school toont met verve haar visie op onderwijs en leren. In de eerste plaats door haar 
leerlingen een rijke leeromgeving te bieden in en buiten de klaslokalen. Tijdens de rondgang 
door de school heeft de jury hiervan kennis kunnen nemen en zij geeft de school een 
compliment over de rijkdom die de lokalen en de andere ruimtes uitstralen. De school heeft 
veel geïnvesteerd om een diversiteit aan activiteiten te kunnen aanbieden. Voorbeelden 
daarvan zijn de hal waar de drie kleutergroepen op uitkomen (deze staat volledig in het teken 
van het thema), een goed ingerichte keuken, technieklokaal en bibliotheek. Ook de 
buitenomgeving is aantrekkelijk door de mogelijkheden tot het verbouwen van groentes, maar 
ook plekjes om te vertoeven en verstoppertje te spelen.  
 
De school biedt thema’s aan vanuit de belevingssfeer om de betrokkenheid van de leerlingen te 
vergroten. Betrokkenheid is een cruciaal aspect binnen het concept en de thema’s.  
De jury heeft daar een mooie toelichting op gekregen. Zo speelt het thema van de 
Kinderboekenweek 2021, beroepen, op het moment van het jurybezoek een belangrijke rol. In 
groep 8 hebben leerlingen ons de grote lijnen hiervan geschetst. Zij hebben een beroepentest 
gedaan en op basis van de uitkomst schrijven zij een sollicitatiebrief. Daarvoor zijn richtlijnen 
opgesteld die ondersteunend zijn voor het schrijfproces.  
 
In de voorbereiding en in de uitwerking van de thema’s maakt het team gebruik van de 
ontwikkelcirkels van Bert van Oers. De school heeft hiervan een digitale versie en kan vanuit de 
essentie van ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) – bijvoorbeeld voor de onderbouw 
nieuwsgierig zijn, emotioneel vrij zijn en zelfvertrouwen hebben – de omliggende cirkels 
aanklikken en het onderliggende curriculum volgen. Ter toelichting: een omliggende cirkel 
voor de onderbouw bevat: communiceren en taal, samen spelen en samen werken, en actief 
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zijn en initiatieven tonen. Deze ontwikkelcirkels en het onderliggende curriculum hiervoor 
komen terug in het OGO-leerlingvolgsysteem van HOREB. De leraren in de onderbouw zijn 
heel vertrouwd met dit systeem. De bovenbouw heeft zijn eigen ontwikkelcirkels en de leraren 
hebben onlangs na de introductie van HOREB 3.0 weer een nieuwe stap gezet in het 
wegschrijven van de kernactiviteiten binnen HOREB. De driedeling in HOREB is het 
Activiteitenboek, het Logboek en het Kinderdagboek.    
 
De school heeft kwaliteitskeuzes gemaakt ter ondersteuning van de leerlijnen. Zo zet zij 
doelbewust en weloverwogen haar methoden in. Voor (aanvankelijk) lezen, begrijpend lezen 
en taal is een methode aanwezig, en voor rekenen en wiskunde is dit schooljaar een 
allernieuwste versie ingezet tot en met groep 7. Voor groep 8 is de methode nog niet 
beschikbaar. De leraren volgen de methoden niet chronologisch, maar zetten ze binnen hun 
concept doelmatig in en gebruiken de tussendoelen en leerlijnen (TULE) van SLO om het 
aanbod kerndoeldekkend te laten zijn. Wanneer het aanbod niet dekkend is en het curriculum 
niet voldoende aan bod is gekomen, zetten de leraren minilesjes in. Daarvoor kent de school 
themaloze weken.   
 
 
3.2 De doelen en de aanpak van het excellentieprofiel 
 
De jury herkent in de gesprekken met het managementteam en tijdens de rondgang door de 
school de uitwerking van de thema’s/onderwerpen voor het schooljaar 2021/2022 (genoemd in 
het Meerjarenbeleidsplan 2020-2024).  
 
3.2.1 Het ontwikkelingsgericht-onderwijsconcept klinkt sterk door in de doelen en de aanpak 
In de aanpak zijn weloverwogen keuzes gemaakt en deze keuzes komen voort uit het OGO-
concept en de doelen die de school zich hierbij heeft gesteld. Door de coronamaatregelen zijn 
de langetermijndoelen niet allemaal behaald. Het verbeteren van het rekenonderwijs is daar 
een voorbeeld van. Sinds dit schooljaar zien wij als jury hoe deze doelen zijn geconcretiseerd in 
kortetermijndoelen. In het meerjarenbeleidsplan staan de thema’s/onderwerpen nader 
uitgewerkt voor de periode 2020-2024.  
 
Bij de rondgang door de school en tijdens de gesprekken, heeft de jury gemerkt dat het team 
actief bezig is met de doelen uit het schoolplan/jaarplan. HOREB 3.0 is in gebruik genomen 
voor de gehele school, passend bij de diverse leerjaren. De doorgaande lijn is een belangrijk 
onderdeel binnen OGO en het versterken hiervan krijgt in de onderbouw een ander accent dan 
in de bovenbouw. In de onderbouw ligt de focus vooral op de doorgaande lijn tussen de 
groepen 2 en 3. Wij hebben in groep 3 hoeken gezien die ruimte bieden aan het vrije spel en 
een mooie doorgaande lijn vanuit de groepen 1 en 2. Ook horen wij van de teamleden over een 
breder themaoverleg (groepen 1 t/m 4), om ook de overgang tussen de groepen 2 en 3 te 
bevorderen en het spel verder uit te diepen voor de groepen 3 en 4. Voor de bovenbouw horen 
wij in het gesprek met leraren terug hoe zij met elkaar bezig zijn om de doorgaande lijn te 
blijven bewaken en te evalueren. De aftekenlijsten die in ontwikkeling zijn, zijn daar goede 
voorbeelden van.            
 
In de rondgang door de school herkent de jury de wijze waarop de school haar OGO-concept 
uitwerkt. In de eerste plaats verdient de aankleding van de lokalen een groot compliment. De 
eigen keuzes en inbreng van de leerlingen vragen om een zichtbare uitwerking in de lokalen. 
Alle wanden worden hiervoor gebruikt en kennen een overzichtelijke ordening. De leerlingen 
die ons rondleiden, kunnen in alle klassen de bedoeling hiervan toelichten. Zo zijn er 
vragenwanden, waarop onderzoeksvragen staan die de leerlingen zelf hebben gesteld bij het 
thema, verteltafels, woordwebben en een woordmuur. Wij zien dat de leerlingen 
geconcentreerd aan het werk zijn en graag willen toelichten waarmee zij bezig zijn. De ouders 
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geven aan dat het werken met thema’s niet alleen een schoolaangelegenheid is. Ook thuis 
pakken de leerlingen zaken op die aan het thema zijn gerelateerd.  
 
In het gesprek met de directie wordt duidelijk dat het pedagogisch en didactisch handelen 
binnen het concept van groot belang wordt geacht. De school moet een omgeving zijn waar 
kinderen zich veilig en prettig voelen, en het programma Rots en Water draagt daaraan bij. Ook 
daagt de school leerlingen uit tot leren en een goede gezamenlijke voorbereiding van een 
thema in de onder-, midden- en bovenbouw is daarbij van belang. De school realiseert steeds 
een startactiviteit, die de leerlingen volop boeit en aanzet tot het stellen van prikkelende 
vragen en ze uitdaagt om mede-eigenaar te zijn van het leerproces. Dat vraagt om didactische 
vaardigheden waar de leraren over beschikken, aldus de directie. Voor nieuwe leraren zijn deze 
didactische vaardigheden niet vanzelfsprekend. Parallelleraren, bouwcoördinatoren en 
coaches voor School Video Interactie Begeleiding (SVIB) spelen een belangrijke rol bij het zich 
eigen maken van deze vaardigheden.  
 
3.2.2. Adequaat inspelen vanuit het concept ontwikkelingsgericht onderwijs op onderwijsbehoeften van 
leerlingen 
Betekenisvol leren, hoge betrokkenheid, brede ontwikkeling en succeservaringen opdoen zijn 
belangrijke onderwerpen geweest in de gesprekken met de diverse geledingen en tijdens de 
rondgang. Leerlingen geven aan dat zij ondersteuning krijgen wanneer dat nodig is en zij 
hebben daar ook voorbeelden van. Leraren spelen in op de onderwijsbehoeften van hun 
leerlingen door drie niveaus te hanteren: de basisgroep, de intensieve groep en de verrijkte 
groep. Daarnaast ondersteunt de leraar extra waar nodig. Voor de taalzwakkere leerlingen heeft 
de school geïnvesteerd in goede programma’s en zet zij extra activiteiten in om betekenisvol 
leren en hoge betrokkenheid bij deze leerlingen ook te stimuleren. Voor de meer- en 
hoogbegaafde leerling is de Erasmusklas (een bovenschoolse voorziening) een uitdaging. De 
school heeft een klusklas voor leerlingen die naast de cognitieve vakken een andere uitdaging 
nodig hebben, daarvoor zet de school bijvoorbeeld handvaardigheid en techniek in.  
 
We concluderen vanuit het voorgaande dat het inspelen op verschillende onderwijsbehoeften 
van leerlingen een belangrijk aspect is op OBS de Piramide. De jury ziet nog ruimte voor 
verbetering als het gaat om het aanbieden van de leerstof rekenen en wiskunde voor leerlingen 
die in lagere groepen zijn geplaatst vanwege hun niveau. Het zijn eigen leerlijnen (lagere 
niveaus) die de school inzet voor deze leerlingen. Om aan de hoge verwachtingen te kunnen 
voldoen, de ontwikkeling goed te volgen en verantwoorde keuzes te maken in het aanbod, zien 
wij in het opstellen van een ontwikkelingsperspectief voor deze leerlingen een mooie 
uitdaging voor de school. Wij zijn van mening dat dit binnen OGO gerealiseerd kan worden. 
Een tweede opmerking ligt in het verlengde hiervan en betreft het aanbod van de klusklas. De 
jury ziet dat de mogelijkheden zijn uitgebreid door middel van de ateliersmet techniek voor 
alle kinderen.  
  
 
3.3 De resultaten van het excellentieprofiel 
 
De jury is van mening dat de school in haar concept van OGO nauwlettend volgt of leerlingen 
zich voldoende ontwikkelen.  
 
3.3.1 OBS de Piramide is zich terdege bewust van het belang van het nauwgezet bijhouden van de 
resultaten 
De school heeft meerdere systemen in huis om haar leerlingen nauwgezet te kunnen volgen. 
Voor de dagelijkse observaties gebruikt de school HOREB. Naast het Activiteitenboek (voor de 
planning van de thema’s op de langere termijn) is er een Kinderdagboek waarin de leraar per 
kind, per activiteit de ontwikkeling van het kind kan volgen. Dagelijkse observaties en 
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reflecties noteert de leraar in het Logboek en baseert daar zijn of haar planning op. Dicht bij 
waarnemingen staan, daarop plannen en snel kunnen handelen getuigt van vakmanschap.  
 
Daarnaast brengt de school met Leeruniek de ontwikkeling van haar leerlingen in beeld. Voor 
het volgen van de ontwikkeling gebruikt zij genormeerde toetsen en methodegebonden 
toetsen, en volgt zij de sociaal-emotionele ontwikkeling met het programma Zien! en een 
sociomatrix. Het geeft de leraar zicht op de ontwikkeling van de individuele leerling en van de 
groep als geheel. Deze overzichten bieden de intern begeleider meer focus op de begeleiding 
en de directie meer overzicht en inzicht in het onderwijsproces.  
 
De directie is trots op de behaalde resultaten in het afgelopen jaar met Route 8 op de beide 
locaties. De school kent door haar locatie in het centrum een hoge schoolweging. Deze locatie 
heeft in relatie tot haar leerlingenpopulatie naar tevredenheid gescoord volgens de directie. De 
directie geeft het belang aan van het gebruik van genormeerde toetsen binnen het OGO-
concept. De jury onderschrijft dit.  
 
3.3.2. Leerlingen en ouders waarderen de school 
In de rondgang door de school laten de leerlingen zien hoe trots zij zijn op de school.  De 
leerlingen geven de school een hoge waardering (rapportcijfer 8.5) bij het 
leerlingtevredenheidsonderzoek. 
 
De ouders waarderen de school vanwege de ervaringen die hun kinderen opdoen bij de 
thema’s. De gastsprekers, de excursies, de opdrachten (ook voor thuis), de talentontwikkeling 
en de ateliers zijn allemaal onderdelen die de belevingswereld verrijken volgens hen. In 2019 
hebben wij een oudertevredenheidsonderzoek (van Peter de Vries) afgenomen. De ouders 
geven het cijfer 9.    
  
 
3.4. Evaluatie borging en ontwikkeling en duurzaamheid van het profiel 
 
De jury waardeert het duurzame karakter van het profiel. Ditzelfde profiel draagt de school al 
uit vanaf 2010. In 2016 – met het aantreden van de huidige directeur – is bewust gekozen door 
te gaan met OGO, hoewel nieuwe impulsen om het profiel goed tot zijn recht te laten komen 
toen nodig waren. Nu ziet de jury volop schoolontwikkeling en borging op verschillende 
wijzen.   
 
3.4.1 De school hanteert een ambities meerjarenbeleidsplan  
Na een algemene evaluatie en een specifieke evaluatie van de bouwen, heeft OBS de Piramide 
een meerjarenbeleidsplan voor de periode 2020-2024 vastgesteld. Hierin laat de school zien 
volop schoolontwikkeling in te willen zetten voor zowel de onderbouw als de midden- en 
bovenbouw. De ‘Plan-Do-Check-Act’-cyclus (PDCA) staat boven het meerjarenbeleidsplan en 
we zien hoe deze is gebruikt in de nadere uitwerking van rekenen en de ‘Rots en Water’-
training. Het is een uitvoerige beschrijving, waarin het belangrijkste volgens de jury nog niet is 
terug te zien en dat is het effect op de leerling. Het is een uitdaging om de PCDA-cyclus 
compacter en concreter weer te geven.  
 
3.4.2. Borging kent meerdere elementen   
Een belangrijk element van borging is dat de bouwcoördinatoren audits uitvoeren. In de eerste 
plaats gaat het om het administratieve deel, de afspraken hierover en de doorgaande lijn 
hierin. Hoe hanteren bijvoorbeeld de leraren hun logboeken, hoe hanteren zij Leeruniek en 
hoe gaan zij in de verschillende bouwen om met HOREB? Bovendien gaat het ook om de 
inhoud, zoals het delen van analyses. De School Video Interactie Begeleiding (SVIB) vindt 
plaats door coaches die hiervoor zijn opgeleid en aan de hand van kijkwijzers volgt de directie 
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de lessen. Het didactisch handelen op basis van lesobservaties beoordeelt de directie als goed 
binnen de school.  
 
Een ander belangrijk element – en ook een goed inwerkmoment voor nieuwe leraren – is de 
gezamenlijke voorbereiding van de thema’s in het bouwoverleg en de afstemming in de 
parallelgroepen. “Deze gezamenlijke voorbereidingen zijn intensief, maar leveren je ook veel 
op”, aldus de leraren. Een leerkracht verwoordt het zo: “Het plezier in het thema zien bij je 
leerlingen en daardoor het plezier ervaren in het lesgeven, geeft een bijzondere dimensie aan 
je vak.”  
 
Elementen van borging zien we ook terug in de aftekenlijsten, om te bekijken of het aanbod 
voldoende dekkend is voor de kerndoelen, en in de beoordelingslijsten die de leerlingen in de 
rapporten meekrijgen. Over deze beoordelingslijsten is onderling afstemming geweest om 
ouders meer zicht te geven op bepaalde aspecten van het onderwijs aan hun kinderen.  
 
 
3.5 Erkenning van het excellentieprofiel en kennisdeling met andere scholen 
 
De jury ervaart een team dat het excellentieprofiel uitdraagt. Ook ouders en leerlingen laten 
blijken het OGO-concept zeer te waarderen. Kennisdeling is in het juryrapport van 2017 een 
aandachtspunt geweest en de school heeft daaraan gewerkt.  
 
3.5.1 Hoge betrokkenheid binnen het team vanuit de interne erkenning en waardering voor 
ontwikkelingsgericht onderwijs vanuit meerdere geledingen 
De leraren staan volledig achter OGO en geven aan hoeveel voldoening het ze geeft om op deze 
wijze hun vakmanschap uit te oefenen. Deze leraren bepalen samen met collega’s en 
leerlingen de inhoud. Die staat niet voorgeschreven. Ook ervaren leraren voldoende ruimte te 
krijgen vanuit de directie om eigenaar te zijn van het onderwijsproces in hun bouw en in hun 
groep. Er is een themabudget beschikbaar gesteld om – waar nodig – materialen aan te 
schaffen die bij een thema waardevol kunnen zijn.  
 
De directie voelt waardering voor het OGO-concept vanuit haar bestuur Onderwijsgroep Zuid-
Hollandse Waarden (OZHW). Zij ervaart ook ruimte te krijgen voor eigen 
onderwijsinhoudelijke invullingen.  
 
3.5.2. Kennisdeling met andere scholen en ketenpartners is versterkt 
In overleg met het voortgezet onderwijs heeft de school de klusklas opgezet om leerlingen die 
graag met hun handen werken alvast tegemoet te komen. Een warme overdracht is voor de 
school van belang, omdat vanuit dit concept geen doorgaande lijn is naar het voortgezet 
onderwijs.  
De school wil graag een doorgaande lijn realiseren met de peutergroepen. De pedagogisch 
medewerker gaan mee naar de conferentie van OGO in het voorjaar.  
Binnen OZHW is een academie en daar deelt de OBS de Piramide haar kennis met betrekking 
tot OGO. Ook op OGO-bijeenkomsten en tijdens het ontvangen van scholen deelt zij veelvuldig 
haar concept.    
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4. Procedure 
OBS de Piramide heeft zich kandidaat gesteld voor het traject 
Excellente Scholen. 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 geldig van 1 januari 2021 tot 1 juli 2025. De 
juryrapporten van de scholen die het predicaat krijgen, worden 
openbaar gemaakt. 
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Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 
T-algemeen 088 6696000  
T-Loket (voor vragen) 088 6696060 
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