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1. Introductie en
leeswijzer rapport
Introductie
Al meer dan 600 scholen/schoolsoorten hebben in de afgelopen jaren deelgenomen
aan het traject Excellente Scholen. Scholen melden zich aan bij de onafhankelijke jury,
omdat zij het predicaat zien als een vorm van erkenning en waardering voor hun
prestaties, en ook als een uitdaging om hun onderwijs voortdurend tegen het licht te
houden en verder te ontwikkelen. Het belangrijkste doel van Excellente Scholen is om
de onderwijskwaliteit in Nederland te verbeteren door kwaliteit zichtbaar te maken en
over te dragen.
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 & doorwerkt in de gehele
organisatie en of het past binnen de visie van de school.
Het excellentieprofiel wordt door de jury op de volgende onderdelen beoordeeld:
•
helderheid en relevantie van het excellentieprofiel;
•
aanpak van het excellentieprofiel;
•
resultaten van het excellentieprofiel;
•
evaluatie, borging en duurzaamheid van het excellentieprofiel;
•
ontwikkeling van het excellentieprofiel;
•
externe gerichtheid en externe erkenning van het excellentieprofiel.

Leeswijzer rapport
In het eerste deel van dit rapport wordt de procedure Excellente Scholen 2017
beschreven. De focus in het juryrapport ligt op de beoordeling van het
excellentieprofiel van de school door de onafhankelijke jury. Het excellentieprofiel
wordt in het tweede deel van het rapport in onderdelen weergegeven zoals de school
dit heeft beschreven in het aanmeldingsformulier – de tekst is integraal overgenomen.
De jury geeft per onderdeel van het kader dat de jury hanteert voor de beoordeling van
het excellentieprofiel haar bevindingen. Het juryrapport eindigt met de conclusie van
de jury, waarin is opgenomen of de school het predicaat Excellente School toekomt.
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2. Procedure Excellente
Scholen 2017
Begin 2017 konden scholen/schoolsoorten in het primair onderwijs, voortgezet
onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs zich weer aanmelden voor het traject
Excellente Scholen. CBS Anker heeft zich kandidaat gesteld voor het traject Excellente
Scholen 2017 en is op basis van onderzoek door de inspectie toegelaten tot het traject.
Een school die zich kandidaat stelt voor het traject doorloopt de volgende fasen:

Fase 1 Aanmeldingsperiode
Iedere school die wil deelnemen aan het traject levert een beschrijving van het
excellentieprofiel aan.

Fase 2 Onderzoek door inspectie
De waardering Goed van de inspectie, volgens het Onderzoekskader 2017, is
voorwaardelijk voor deelname aan het traject. Aangemelde scholen die, op basis van de
beslisregels voor een goede school, nog niet de waardering Goed van de inspectie
toegekend hebben gekregen, krijgen een onderzoek naar Goed. Scholen die Goed
worden bevonden naar aanleiding van onderzoek door de inspectie worden toegelaten
tot het traject.

Fase 3 Dialoog
De dialoog is een eerste kennismakingsgesprek tussen twee juryleden Excellente
Scholen en een kandidaat Excellente school. Daarnaast verstrekt de jury naar
aanleiding van de dialoog aandachtspunten aan de school voor het jurybezoek.

Fase 4 Jurybezoek
Na de zomervakantie vinden de jurybezoeken plaats. Twee leden van de onafhankelijke
jury bezoeken een kandidaat Excellente school. Tijdens het jurybezoek staat het
excellentieprofiel centraal. Daarnaast concentreert de jury zich specifiek op de
aandachtspunten die verstrekt zijn aan de school tijdens de dialoog.

Fase 5 Rapportage en beoordeling
Na het jurybezoek stelt de jury een rapport op. De jury geeft per onderdeel van het
kader dat de jury hanteert voor de beoordeling van het excellentieprofiel haar
bevindingen. Deze bevindingen zijn gebaseerd op de beschrijving van het
excellentieprofiel van de school, de dialoog 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
De uitreiking van het predicaat Excellente School vindt plaats in januari. Het predicaat
is na ontvangst drie jaar geldig. De juryrapporten van de scholen die het predicaat
toegekend krijgen, worden openbaar gemaakt.
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3. Beoordeling
excellentieprofiel
Achtergrondgegevens van de school
Sector
Naam school
Brin
Plaats
Bestuur

Primair onderwijs
CBS Anker
05MU|C1
Brielle
Vereniging Christelijk Onderwijs De Kring (VCO
De Kring)

Motivatie van de school om zich kandidaat te stellen
De onderbouwing die de school (of schoolsoort) bij de aanmelding als kandidaat
Excellente school 2017 gaf, luidt als volgt.
“De motivatie om CBS Anker kandidaat te stellen als Excellente School is de volgende.
Met de inzet van de leesspecialist en de Leeskliniek zien we enerzijds de leesresultaten
binnen CBS Anker beter worden. Anderzijds leveren we een individueel passend aanbod
aan leerlingen bij wie de leesresultaten, ondanks de inzet in het intensieve arrangement
achterblijven.
Wij onderscheiden ons doordat CBS Anker een leesspecialist heeft die zeer zwakke
leeszwakke kinderen behandelt en die adviezen geeft aan leerkracht(en) en ouders.
Door de adviezen die geleverd worden aan de leerkracht(en) en ouders door de
leesspecialist oefenen de leerlingen met het juiste aanbod in het intensieve arrangement.
Tevens geven we ouders inzicht in de leesontwikkeling bij kinderen. Dit om de ouders
inzicht te geven tegen welk referentiekader wij het leesniveau afzetten.
Er is binnen de school een duidelijke structuur betreffende leesonderwijs:
1. Adviezen op basis van Veilig Leren Lezen (VLL).
2. Volgen van risicolezers middels regelmatige screening op deelvaardigheden van het
lezen door de leesspecialist middels consultaties op de verschillende scholen binnen VCO
De Kring.
3. Aanmelding Leeskliniek VCO De Kring.
4. Behandeling van 20 weken waarvan 8 weken 2x in de week 40 minuten individuele
begeleiding. Aansluitend nog 12 weken 1x in de week 40 minuten individuele
begeleiding.
5. Terug naar het intensieve arrangement in de groep of...
6. Dyslexie-onderzoek en eventuele verdere behandelingen bij E-vizier.”
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3.1 Bevindingen jury aangaande het
excellentieprofiel
Excellentieprofiel van de school
De school heeft een helder en relevant excellentieprofiel.
Toelichting excellentieprofiel
“CBS Anker excelleert op het gebied van het leesonderwijs.”
Waarom is gekozen voor dit excellentieprofiel
“CBS Anker heeft vooral gekozen voor het leesonderwijs, omdat lezen de basis van het
onderwijs is. Wanneer een kind niet tot lezen komt, wordt zijn/haar schoolloopbaan en
het functioneren in de maatschappij erg moeilijk.
Het geschreven woord heb je nodig om je verder te kunnen ontwikkelen.”
De pedagogische en/of onderwijskundige visie van de school met betrekking tot het excellentieprofiel
“Uitgaande van succeservaringen op het gebied van lezen tijdens het basisarrangement,
maar zeer zeker binnen het intensieve en zeer intensieve arrangement, zie je het zelfbeeld
van het kind groeien en daardoor ook de leesontwikkeling (behaviorisme).
Door het oefenen in het intensieve arrangement (een uur extra bovenop het
basisarrangement) zo goed mogelijk verdeeld over de week, zie je meer effect van deze
inzet.
De betrokkenheid van de ouders wordt vergroot, omdat ze zien dat hun kind weer meer
plezier in het lezen krijgt.
Doordat er bij het kind en bij de ouders weer meer plezier in het lezen ontstaat,
verbeteren de resultaten.”
Relatie tussen de visie van de school en het excellentieprofiel
“Visie CBS Anker:
Vanuit een gezamenlijke betrokkenheid bij het leerproces zijn, zowel cognitief als
sociaal-emotioneel, van ieder kind, zodat het een zo evenwichtig mogelijke ontwikkeling
kan doormaken.
Het kind kan zijn/haar ontwikkeling gebruiken om de huidige samenleving vorm te
geven.
Schooljaar 2016/2017 is een bovenschoolse werkgroep van CBS Anker en CBS Geuzenschip
onder leiding van een externe een nieuwe missie/visie aan het opstellen.”
Doelgroep
“De volgende leerlingen zijn de doelgroep van het excellentieprofiel: leerlingen in het
intensieve arrangement van lezen en de leerlingen in het zeer intensieve arrangement."
De beoogde korte- én langetermijndoelen van het excellentieprofiel
“Leerlingen:
1. Door ontluikende geletterdheid en begrijpend luisteren in de groepen 1/2 kunnen de
mogelijke risicoleerlingen op leesgebied in kaart gebracht worden.
2. Verbeteren van het zelfbeeld.
3. Beheersing van de deelvaardigheden van het lezen.
4. Verhogen van het woord en tekst lezen, door het verhogen van het AVI-niveau en
verhogen van groei in de vaardigheidsscore van de DMT.
5. Meer dan voldoende uren inzetten in het leesproces en het zo effectief mogelijk
inzetten van het intensief arrangement.
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Leerkrachten:
1. Meer inzicht krijgen in de leesontwikkeling.
2. Het kennen van de deelvaardigheden.
3. Duidelijke instructie op dit gebied kunnen geven.
4. Gevolg: leerkrachten voelen zich meer competent.
Ouders:
1. Meer inzicht geven in de leesontwikkeling van hun kind.
2. Duidelijkheid geven over de referentiekaders.
3. Betrokkenheid van de ouders en de hierbij behorende inzet van thuis.
4. Geen enkel kind verlaat ongeletterd de basisschool.
In het kader van samenwerking kan de leesconsulent van de bibliotheek (met ingang van
1 januari 2018) de leesbeleving bij de leerlingen en ook de ouders vergroten.”
Interne erkenning van het excellentieprofiel
“Het excellentieprofiel wordt erkend bij de leerlingen, personeel, ouders en bestuur.
Inmiddels wordt de Leeskliniek ook bij de collega-scholen van VCO De Kring erkend en
gedragen. De leesspecialist bespreekt specifieke leerlingen. Daarna worden
vervolgafspraken gemaakt en in een gezamenlijke evaluatie wordt besloten of een
leerling aangemeld kan worden voor behandeling bij de Leeskliniek.
Het draagvlak zal door interne communicatie gehandhaafd blijven. Gezien de status van
de Leeskliniek op CBS Anker is het meer dan aannemelijk dat het zo blijft. Na de start in
Brielle zijn de Leeskliniek en de leesspecialist geïmplementeerd op de andere scholen
binnen VCO De Kring.
Op alle scholen wordt de leesspecialist nu ingezet voor screening en adviezen op het
intensieve arrangement en evaluatieafspraken.
Alle scholen binnen VCO De Kring leveren nu leerlingen aan voor begeleiding bij de
Leeskliniek.
De huidige stand van zaken is dat de signaleringstoetsen van VLL opgevraagd worden bij
de collega-scholen. Deze toetsen worden geanalyseerd met elkaar en in een bijeenkomst
met de leerkrachten van de groepen 3 nader met elkaar bekeken en er worden mogelijke
interventies met elkaar opgesteld. Leren van elkaar onder leiding van de Leeskliniek.
Ouders vinden het een meerwaarde dat er extra zorg en aandacht is voor hun kind. Zij
zien hun kind meestal veranderen wanneer ze eenmaal bij de Leeskliniek zijn gestart.”
Bevindingen jury betreffende de helderheid en relevantie van het excellentieprofiel
In de aanmelding hierboven beschrijft de school haar excellentieprofiel. Tijdens de
dialoog is gebleken dat er een bestuur brede aanpak is waarbij CBS Anker een centrale
rol heeft. Het excellentieprofiel wordt aangevraagd door de school. Daarom is
gevraagd het profiel vanuit de visie en de activiteiten van CBS Anker te beschrijven en
toe te spitsen op de school. Op 11 oktober 2017 heeft de jury een bezoek gebracht aan
christelijke basisschool Anker te Brielle.
Rond 2009 was de school ontevreden met de opbrengsten en het traag op gang
komen van vooral de taalontwikkeling bij de leerlingen. Hierin is de school zich toen
gaan verdiepen en literatuur wees uit, aldus de directie, dat lezen als een belangrijke
indicator van succesvol leren gezien moet worden. Ook de school had en heeft de
overtuiging dat beheersing van het technisch lezen in een zo vroeg mogelijk stadium
een belangrijke indicator is voor verdere ontwikkeling in de breedte en dus ook voor
schoolsucces. De school richtte zich daarom op lezen.
Aan het begin van het jurybezoek bleek al snel dat de school met deze focus vooral het
technisch lezen bedoelt. Feitelijk is het excellentieprofiel dan ook specifiek gericht op
technisch lezen. Hoewel CBS Anker inmiddels ook inzet op begrijpend lezen (aanpak
met name via instructie), is er nog geen beredeneerde verbinding met de aanpak van
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technisch lezen.
De school probeert zo vroeg mogelijk risicoleerlingen op te sporen en te helpen.
Binnen de klas, met behulp van extra oefeningen met een klassenassistent en/of
leerkracht zelf en indien noodzakelijk via de Leeskliniek, waar een in leesonderwijs
gespecialiseerd personeelslid zeer doelgericht en via een doordachte procedure in
overleg met kind en ouders een doelgericht programma doorloopt. ‘Lezen als de basis
van leren’ is het motto van de school. De jury heeft deze doelgerichte aanpak van
technisch lezen, die gedragen wordt door ouders en team, kunnen aanschouwen.
Aanpak
De school heeft een weloverwogen aanpak met betrekking tot het excellentieprofiel.
De wijze waarop de school het excellentieprofiel realiseert
“Op verschillende manieren wil CBS Anker het exellentieprofiel realiseren:
1. Verschillende overlegmomenten met de leerkrachten van groep1/2 en 1/2/3.
2. Studiebijeenkomsten leerkrachten groep 3 en groep 4.
3. IB-bijeenkomsten.
4. Ouderavonden op de scholen in samenwerking met de leesconsulent.
5. Programma van de Leeskliniek binnen VCO De Kring:
a. Hemstim
b. Tastkast
c. Letters flitsen
d. Directe woordherkenning
e. Lezen via ‘voor-koor-door’-principe.”
Wetenschappelijke en/of praktijktheoretische inzichten waarop de aanpak steunt
“De aanpak berust op de volgende inzichten:
1. Wacht-hint-prijs.
2. Modellen.
3. Tactiel: gebruikmaken van de tastzin door letters te voelen.
3. Wanneer een kind meer zelfvertrouwen heeft en zich veilig voelt en niet gefrustreerd
wordt, leert (leest) het beter.”
Bevindingen jury betreffende de aanpak van het excellentieprofiel
Het excellentieprofiel gericht op technisch lezen is op een aantal manieren duidelijk
herkenbaar binnen de school. Zoals ze hierboven beschrijft, gaat de school uit van
een brede focus bij de leerlingen in de kleutergroepen. Er wordt sterk gefocust op
leesvoorwaarden. Er is sprake van reflexintegratie, een non-invasieve benadering
gebaseerd op Sally Goddard. Oogvolging wordt als essentieel ervaren en daar wordt in
dit schooljaar nader onderzoek naar gedaan. De school acht het kunnen en mogen
bewegen voorwaardelijk om een optimale basis te leggen voor de leesvoorwaarden en
het is duidelijk herkenbaar binnen de school. Kleuterplein wordt gebruikt in de
kleutergroepen en men onderzoekt en probeert dit momenteel te integreren met
Schatkist. Vervolgens ligt de focus op met name de groepen 3 en 4. Na de
herfstsignalering krijgen de leerlingen met een D- en E-score binnen de school extra
aandacht van de klassenassistent en de eigen leerkracht. Dit gebeurt zowel binnen als
buiten de groep en beslaat ongeveer één uur per week.
Binnen de school is een Leeskliniek ontwikkeld. Deze omvat een aantal specifieke
oefenarrangementen op het gebied van leesontwikkeling.
De basis voor de leesontwikkeling ligt in de kleutergroepen met extra aandacht voor
leesvoorwaarden waaronder bewegen. Hier spelen vooral de leerkrachten van de
kleutergroepen een belangrijke rol.
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In de overige groepen wordt vooral gewerkt met een intensief en zeer intensief
arrangement. In het intensieve arrangement wordt ongeveer een uur per week extra
geoefend met een leerling, hetzij regelmatig korte momenten per week met de
klassenassistent, hetzij specifiek met de groepsleerkracht. Het kind wordt
nadrukkelijk gevolgd door de leesspecialist met wie ook overleg gevoerd wordt over
de aard van de extra oefeningen.
Kinderen die in aanmerking komen voor het zeer intensieve arrangement, de
Leeskliniek, krijgen gedurende 8 weken tweemaal 40 minuten per week individuele
begeleiding. Daarna nog 12 weken eenmaal 40 minuten per week. In deze Leeskliniek
zit een groot aandeel kinderen die afkomstig zijn van andere scholen van VCO De
Kring.
Ouders en ook leerlingen zijn zeer te spreken over de aandacht. Ook het
samenwerkingsverband erkent het belang van deze werkwijze. De aanpak is verbreed
naar alle scholen van VCO De Kring. Er komen aantoonbaar leerlingen van andere
scholen om gebruik te maken van de werkwijze die ontwikkeld is door CBS Anker.
De jury heeft een weloverwogen aanpak van het excellentieprofiel technisch lezen
aangetroffen.
Resultaten
De school stelt haar resultaten op een valide en betrouwbare wijze vast.
Behaalde resultaten met betrekking tot de beoogde doelstellingen van het excellentieprofiel
“De volgende resultaten worden behaald (in willekeurige volgorde):
1. Leerkrachten, leerlingen en ouders krijgen veel meer inzicht in het leesonderwijs.
2. Er wordt een duidelijke en passende instructie gegeven.
3. Geen kind verlaat ongeletterd de basisschool.
4. Zelfvertrouwen groeit.
5. Leesbeleving komt tot stand.
6. Erkenning van dyslexie waardoor meer begrip ontstaat.”
Wijze van vaststellen van de resultaten met betrekking tot de doelen van het excellentieprofiel
“Vaststellen van de doelen met betrekking van het excellentieprofiel:
1. Observaties en TBG analyseren.
2. Inzet BOUW.
3. Resultaten van elke kern van VLL volgen.
4. Elke signalering van VLL analyseren en bespreken met de leerkrachten van groep 3 en
groep 4 (en van groep 1/2/3).
5. Toetsprocedures vaststellen.
6. Individuele leerlingen volgen om eventueel individuele adviezen betreffende de
vorderingen te kunnen geven.
7. Screening van de toetsperiodes.”
Bevindingen jury betreffende de resultaten van het excellentieprofiel
De resultaten van CBS Anker zijn in algemene zin goed te noemen. De school
bevestigt dat zij ook de andere vakken dient te blijven monitoren op resultaten. In
algemene zin kan gezegd worden dat de school tijdig aandacht dient te besteden aan
het rekenonderwijs. De trends geven aan dat deze opbrengsten aan het afnemen zijn.
Toch kan gezegd worden dat de school qua algemene opbrengsten nu ‘in control’ is.
Het effect van het excellentieprofiel gericht op het technisch leesonderwijs laat zich
(nog) niet vertalen in hoge opbrengsten. Causaal is op dit moment het verband niet te
leggen. Na het schokeffect, teweeg gebracht door de tijdelijk lagere opbrengsten, is de
school gerichter gaan kijken naar de voorwaarden om tot leren te komen. Planmatig
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is dit inmiddels neergezet, de opbrengsten zijn op orde en de onderwijsinspectie
heeft op diverse domeinen de kwalificatie ‘goed’ gegeven.
AVI wordt ook doorgetoetst, zodat het leesniveau van de leerlingen goed in beeld
gebracht wordt en daarop aangesloten kan worden.
De school beschrijft in de aanmelding een aantal resultaten. De jury heeft tijdens het
schoolbezoek ervaren dat een aantal aspecten duidelijk zichtbaar is. De leerkrachten
geven blijk van een goed inzicht in de voorwaarden en de opbouw van het
leesonderwijs. De instructie die de jury heeft bijgewoond was van een uitstekend
niveau, waarbij pedagogisch-didactisch een uitstekende les gegeven werd. Uit de
reactie van de leerlingen bleek ook dat dit voor hen een normale les was.
Leerkrachten kijken bij elkaar en door de open sfeer kunnen ze van elkaar leren en is
er een goede doorgaande lijn.
De jury heeft met leerlingen gesproken die als dyslectisch geïndiceerd zijn en in het
zeer intensieve arrangement gezeten hebben. Ze spraken met waardering over de
aanpak en hun huidige resultaten. Ook de ouders erkennen dit en sommigen hebben
bewust hun kind(eren) op deze school geplaatst vanwege de Leeskliniek.
Evaluatie, borging en duurzaamheid
Evaluatie
De school evalueert op basis van haar systeem voor kwaliteitszorg de aanpak en de
resultaten van het excellentieprofiel.
Wijze van evalueren van de aanpak en de resultaten van het excellentieprofiel en de uitkomsten van deze
evaluaties
“De aanpak wordt geëvalueerd op deze wijze:
1. Evaluatie op kindniveau (groei in eigen leesontwikkeling).
2. Evaluatie op schoolniveau (betere resultaten AVI en DMT).
3. Evaluatie inzet leesspecialist op IB-bijeenkomsten.
4. Gesprekken met ouders op de verschillende scholen.
5. Individuele kinderen van een school volgen.”
Borging
De school borgt op basis van haar systeem voor kwaliteitszorg de behaalde resultaten en
de uitkomsten van de evaluatie van het excellentieprofiel.
Manier van borgen van de resultaten en de uitkomsten van de evaluatie
“Met het oog op borging wordt het volgende gedaan:
1. Jaarlijks wordt de inzet geëvalueerd tijdens de teamvergaderingen van de scholen in
Brielle. Eventuele bijstelling/uitbreiding.
2. Na elke toetsperiode wordt er naar de individuele kinderen gekeken maar ook naar het
totaal. Dit zou ertoe kunnen leiden dat een leerling in het intensieve arrangement komt.
Ook zou het kunnen dat de lestijd van lezen uitgebreid moet worden.
3. Evaluatie van de leerkrachten van de groepen 3 binnen VCO De Kring.
4. Evaluatie van het leesonderwijs in de IB-bijeenkomsten (intern begeleiders).
5. Evaluatie van de ouderbijeenkomsten door de bezochte school.”
Duurzaamheid
De school heeft een toekomstbestendig excellentieprofiel.
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Waarborging duurzaamheid
“Betreffende de toekomst kan het volgende gemeld worden:
1. Er is een sollicitatieprocedure gestart voor nog een leesspecialist binnen VCO De Kring
om wachttijden te verkorten, maar ook om continuïteit te waarborgen.
2. Kennis delen tijdens de IB-bijeenkomsten.
3. Kennis delen tijdens de groep 3-bijeenkomsten.
4. Leerkrachten van de verschillende scholen inzicht geven in het leesonderwijs tijdens
een teambijeenkomst.”
Bevindingen jury betreffende de evaluatie, borging en duurzaamheid van het excellentieprofiel
Belangrijke onderdelen van het excellentieprofiel technisch lezen zijn geborgd.
Leerkrachten analyseren de leesresultaten van de leerlingen en maken op basis
hiervan een plan. Dit plan bespreken zij met de leesspecialist. De intensieve en de
zeer intensieve ondersteuning lijken inmiddels in de genen van de school te zitten.
De Leeskliniek heeft in de school een basisplaats gekregen. De voorwaardelijke kant
in de kleutergroepen wordt verder doorontwikkeld. De afhankelijkheid van de
leesspecialist binnen het team is echter naar de mening van de jury nog groot en
wellicht zelfs té groot. Ook de school en het bestuur hebben dit onderkend en sinds
dit schooljaar heeft de leesspecialist van CBS Anker ondersteuning gekregen. De
betrokkene volgt dit jaar de Leeskliniekscholing (hbo+). Binnen een redelijk korte
termijn wordt hiermee het profiel minder persoonsafhankelijk.
De school vindt het moeilijk om concrete duurzame opbrengsten te formuleren. Veel
wordt aangenomen en wordt bijna automatisch als opbrengst gekoppeld aan het
profiel. Door opbrengsten meer ‘smart’ te formuleren en na te denken over
tussendoelen (mijlpalen) kan ze veel gemakkelijker aantonen wat nu het effect is van
een (deel)aspect. Dit wordt door het managementteam herkend en men heeft tijdens
het jurybezoek aangegeven hier werk van te maken.
Ontwikkeling van het excellentieprofiel
De school heeft concrete en aantoonbare plannen om het excellentieprofiel verder te
ontwikkelen.
Plannen voor verdere ontwikkeling
“Concrete plannen voor een verdere ontwikkeling zijn (in willekeurige volgorde):
1. Inzet BOUW (groep 1-2) bij risicoleerlingen.
2. Vergroten van de samenwerking met de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf.
3. Gemeentes op een lijn krijgen betreffende de te behandelende dossiers om leerlingen
voor verdere behandeling in aanmerking te laten komen (Leeskliniek schoolbreed en Evizier).
4. Ouderbijeenkomsten organiseren ter herkenning van dyslexie.
5. Oriëntatie op reflexintegratie: misschien inzet van een schoolprogramma voor de
reflexintegratie.”
Bevindingen jury betreffende de ontwikkeling van het excellentieprofiel
De leesspecialist en ook diverse teamleden vinden het een uitdaging om dit profiel
verder te verbreden. Het managementteam heeft aangegeven en ook laten zien dat
de school na de borging van het technisch lezen een stap naar het begrijpend lezen
wil zetten. Dat heeft de school op dit moment al concreet opgepakt door kritisch te
kijken naar en afspraken te maken over het geven van de instructie bij de huidige
methode begrijpend lezen. Een werkgroep buigt zich hierover en dit schooljaar
worden de aanpak en de diepgang verder geconcretiseerd. Over enkele jaren
verwacht de school dan ook een nog breder profiel te kunnen neerzetten op het
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gebied van leesonderwijs. Ook hierbij geldt het advies van de jury om de plannen
hanteerbaar en toetsbaar te maken door deze smart te formuleren.
Externe gerichtheid en externe erkenning van het excellentieprofiel
De school is extern gericht en het excellentieprofiel van de school wordt extern erkend.
Externe gerichtheid van de school en externe erkenning van het excellentieprofiel
“De Leeskliniek is gestart op CBS Anker in Brielle. Door dezelfde directievoering en de
nauwe samenwerking is de Leeskliniek ook gestart opCBS Geuzenschip in Brielle.
Vervolgens is deze uitgewaaierd naar alle andere scholen binnen VCO De Kring.
Dit leidde weer tot een start binnen VCO De Kring van het IB-netwerk. Naar aanleiding
van de invoering zijn er ook uitwisselmomenten met de leerkrachten van groep 3 onder
leiding van de leesspecialist.”
Bevindingen jury betreffende externe gerichtheid van de school en externe erkenning van het
excellentieprofiel
De school heeft zich lokaal nadrukkelijk in de kijker gespeeld met haar aanpak van
het technisch lezen. De aanpak is inmiddels al verbreed naar de andere scholen
binnen het bestuur VCO De Kring. De leesspecialist en IB’er van CBS Anker heeft
inmiddels deels een benoeming op bovenschools niveau. Er is intensief overleg met
de leerkrachten van de groepen 1 tot en met 4 en met de IB’ers over het intensieve
en zeer intensieve traject zoals deze ontwikkeld zijn.
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3.2 Conclusie jury inzake predicaat
Excellente School 2017
De jury heeft op christelijke basisschool Anker een enthousiast en ambitieus team
aangetroffen.
Op het gebied van het excellentieprofiel constateert de jury dat na oorspronkelijke
ontevredenheid over de opbrengsten op het gebied van technisch lezen, er een
bestuurbrede aanpak ontwikkeld is waarbij CBS Anker een centrale rol speelt.
De school heeft ervoor gekozen een aanpak te ontwikkelen waarbij risicoleerlingen zo
snel mogelijk opgespoord en geholpen kunnen worden. Afhankelijk van de problematiek
is hulp zowel binnen als de buiten de klas mogelijk. Bij een hoog risico worden kinderen
geholpen in de Leeskliniek door een gespecialiseerde leerkracht. Deze kinderen
doorlopen via een doordachte procedure, in overleg met zowel ouders als kind, een
doelgericht programma.
Het excellentieprofiel is zichtbaar binnen de school en gaat uit van een brede focus bij de
leerlingen in de kleutergroepen. Leesvoorwaarden staan centraal. Ook in de groepen 3 en
4 staan de leesvoorwaarden en de monitoring van de resultaten in het middelpunt en
wordt er doelgericht en doordacht geïntervenieerd als dat nodig is. Samenwerking tussen
de leesspecialist en de groepsleerkrachten is goed binnen de structuur van de school
geborgd.
De school heeft aantoonbare plannen voor verdere ontwikkeling van het profiel naar
begrijpend lezen, waarvoor een breed draagvlak is.
Op de school vindt zowel intern als extern kennisdeling plaats. De school vervult het
ambassadeurschap op dit moment met name binnen de scholen van het bestuur van VCO
De Kring. Ook andere scholen blijken interesse te hebben in de werkwijze.
Alles overziende is de jury van oordeel dat CBS Anker op basis van de door de jury
waargenomen kenmerken en gerapporteerde bevindingen het predicaat Excellente
School 2017 primair onderwijs toekomt.
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