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Alle leerlingen kunnen excelleren!

Alle leerlingen moeten gestimuleerd worden om de 
grenzen van hun kennen en kunnen te ontdekken en 
verleggen. Het belang daarvan moet voor leerlingen, 
ouders, docenten en schoolleiding duidelijk zijn ten einde 
dit te kunnen bewerkstelligen.

Met deze bouwsteen willen handvatten bieden waarmee 
we de brug slaan tussen de wens en de praktijk.

Checklist naar excellente cultuur
De volgende uitgangspunten zijn essentieel voor een brede 
uitstraling van een excellente schoolcultuur (checklist):

1:De schoolleiding moet in visie en facilitering achter een 
duidelijk excellentiebeleid staan 

2:Dit beleid moet van toepassing kunnen zijn op alle 
leerlingen van de school

3:De visie van de school moet breed worden 
gecommuniceerd naar alle stakeholders

4:Geloof in het sneeuwbaleffect: kleine succesvolle 
projecten zullen uitstralen naar de hele organisatie – en de 
cultuur

Met dank aan
Onze collega’s en leerlingen voor alle inspirerende voorbeelden

De checklist uitgewerkt in de praktijk

1: In het schoolplan van de school staat duidelijk geformuleerd wat

het beleid van de school is betreffende excellentie. Dit moet ook vertaald

zijn in de plannen lager in de organisatie (bv teamplannen). Het beleid

moet uitvoerbaar zijn, dus gefaciliteerd worden (bv met taakuren).

2: Zie schema hiernaast. Zowel eersteklassen, havisten als bètaleerlingen

kunnen excelleren. Dit besef kan in een school niet genoeg onderstreept

worden.

3: In de nieuwbrieven naar ouders, leerlingen en collega’s toe, op

informatieavonden, in mentor- en vaklessen: de betrokkenen mogen niet

kunnen ontsnappen aan het excellentiebeleid.

4: Begin klein, het zal vanzelf groter worden. Enkele voorbeelden:

VWO-sprint (in 2 jaar naar de Tweede Fase): voor meer info pallasathenecollege.nl; folder ter inzage
Cross Your Borders (3de klas): voor meer info crossyourborders.nl

Internationale masterclass (6v): voor meer info gl.gsf.nl
MAVO-plus: voor meer info clv.nl

Kangoeroe: voor meer info w4kangoeroe.nl
CIOS-sportklasuitwisseling: voor meer info pallasathenecollege.nl

Team Alert / Debateerwedstrijd: voor meer info teamalert.nl
Bèta plus klas 4h: voor meer info folder ter inzage

Euregioproject (samenwerking Ned/Duitsland): voor meer info school-it-rhein-waal.eu

Brede uitstraling van een Brede uitstraling van een Brede uitstraling van een Brede uitstraling van een 
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Gewoon beginnen!

Alle deelnemende scholen hebben voorbeeldmaterialen waar 
uit geput kan worden. Deze voorbeeldmaterialen kunnen 
allen dienen als de ‘sneeuwbal’ die uiteindelijk een lawine 
wordt. Niets werkt zo aanstekelijk als enthousiasme.

Verder is de checklist een goede onderlegger om in overleg 
met de schoolleiding te komen tot excellentie in de 
schoolcultuur. Geen enkele school hoeft op dit gebied het 
wiel uit te vinden, als scholen uitwisselen is er een 
onuitputtelijke bron van onderwijsmateriaal.

Zo kan een kleine rimpeling in het water 
leiden tot een grote beweging


