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Excellente School
Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen heeft de Oranje Nassau gisteren het predicaat Excellente School
mogen ontvangen. Een hele feestelijke en gedenkwaardige gebeurtenis!! Wij zijn daar met elkaar heel erg
trots op. Hoog bezoek van het complete bestuur van SCOPE, de gemeente (dhr Paats en wethouder
onderwijs de Jager), PR commissie SCOPE en uiteraard 2 leden van de jury Excellente Scholen.
Een excellente school is in de basis een goede school die zich onderscheidt van andere goede scholen door
te excelleren op een bepaald gebied dat in de school als geheel doorwerkt. Met het predicaat Excellente
School krijgen zeer goed presterende scholen de maatschappelijke zichtbaarheid en waardering die ze
verdienen. Excellente scholen zijn een voorbeeld voor andere scholen. Zij dagen andere scholen uit om
de lat ook hoog te leggen en dit predicaat te bemachtigen.

Heeft u interesse in het hele juryrapport dan kunt u dit vinden d.m.v. deze link;
https://www.excellentescholen.nl/scholen/documenten/rapporten/2017/01/23/pcb-oranje-nassau-po
Zelfs de leerlingenraad was er vorige week en gisteren erg druk mee. Zij bedachten de vlaggetjes en
partypoppers!! Tevens hebben zij een filmpje (deze zal ook op de website komen) en een poster (deze
hangt in de hal) gemaakt en voor elke leerkracht en groep een diploma. Wat een talent loopt er bij ons op
school. Super gedaan leerlingenraad!!
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Hieronder ziet u het artikel wat
vandaag in het AD Groene Hart is
gepubliceerd.

Scholen Alphen, Zwammerdam en
Woerden voortaan ‘Excellent’
Drie basisscholen in het Groene Hart mogen zich de komende drie jaar Excellent noemen. Het
gaat om PCB Oranje Nassau in Zwammerdam, de Andersenschool uit Woerden en de CSG
Groene Hart Topmavo in Alphen. Ze kregen de waardering vanuit het ministerie omdat ze
uitblinken in onderwijs én innovatie.
Overdonderend. Zo ervoer Petra Pison - directeur van de Groene Hart Topmavo in Alphen
- de uitreiking vanmorgen. ,,We hadden ons aangemeld voor het traject Excellente scholen
en eerlijk is eerlijk: de reacties vanuit de jury op onze school gaven best vertrouwen op
een goede afloop. Maar dan nog is het zo’n bijzondere verrassing. Burgemeester Liesbeth
Spies was bij de uitreiking aanwezig, het was direct feest in het hele gebouw.’’
'Topuren'
De school onderscheidt zich doordat het de leerlingen - zo’n 700 in totaal - topuren
aanreikt. ,,Dat zijn vier tot vijf lesuren in de week, waarin de leerlingen 21ste eeuwse
kennis en vaardigheden opdoen. Dit alles onder begeleiding van een mentor, dus de
onderlinge band wordt ook nog eens versterkt. Daarnaast kent de school talentklassen.’’
Ook de PCB Oranje Nassau draagt sinds vandaag het predicaat excellent. Directeur
Annette Hesseling: ,,We zijn beloond voor onze inzet op het gebied van techniekonderwijs en wetenschap. In 2007 al koos de toenmalige directeur van de school heel
duidelijk voor een techniekprofiel. Maar dat was toentertijd nog vooral aan de hand van
bestaande leskisten.’’
Denkwijze
De school heeft dat verder ontwikkeld. ,,Zodat leerlingen nu niet meer precies de opdracht
volgen, maar juist zélf aan de slag gaan met een meer open vraagstelling. Niet alleen bij
techniekprojecten, maar gaandeweg is die denkwijze ook onderdeel geworden van de
taal- en rekenlessen. De kinderen exploreren de hele dag.’’
De erkenning vanuit het ministerie wordt zeer gewaardeerd, stelt Hesseling. ,,Het geeft
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ons de stimulans om verder te gaan op de ingeslagen weg, door te gaan met ontwikkelen.
We gaan nu zeker niet op onze lauweren rusten.’’
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