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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. Obs Apollo 11 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 
obs Apollo 11 
10DL|C1 
De Meern 
Stichting Openb. Primair Onderw. Utrecht 

 
 

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. 
‘‘We zijn trots op waar we staan en wat we met de kinderen bereiken. Dat delen we graag 
met andere professionals. We krijgen graag feedback op wat we doen. Want we willen 
blijven werken aan verbetering! 
Onze missie is: Op de Apollo 11 krijg je de ruimte. We streven ernaar om kinderen een 
goede basis mee te geven om later succesvol en gelukkig te kunnen zijn. Dat doen we 
door een breed en innovatief aanbod te doen en inspirerend onderwijs te geven. We 
versterken het pedagogisch klimaat en hebben extra aandacht voor het didactisch 
handelen om dat te bereiken. Dat zijn ook de kwaliteitsaspecten waarmee onze school 
bekend staat in de buurt. 
Het onderwijsaanbod is modern, zowel op inhoudelijk als op pedagogisch en didactisch 
gebied. We besteden veel aandacht aan sociale vaardigheden. Als je lekker in je vel zit, 
durf je meer aan. We doen het samen op alle niveaus. Directie, team en leerlingen. Als je 
mee mag denken over het onderwijs, ben je meer betrokken bij het behalen van de 
doelen. Als je elkaar feedback kunt geven op wat je moet leren, leer je doelgericht. Als je 
ook zelf mag kiezen hoe je opdrachten verwerkt, ben je meer intrinsiek gemotiveerd. 
We verbinden waar mogelijk vakken opdat leerstof beter beklijft. Door verbinding te 
leggen tussen vakken wordt leerstof vanuit verschillende kanten benaderd. Dat werkt 
motivatieverhogend. Er ontstaat ruimte en betrokkenheid om vanuit verschillende 
invalshoeken te leren en ontwikkelen.  
Het team is zeer gemotiveerd om het onderwijs voor de kinderen iedere dag een beetje 
beter te maken. We bereiden samen lessen voor en doen aan peerreview. We hebben oog 
voor elkaars kwaliteiten en zoeken naar een manier om die nog beter te benutten. We 
geven les met moderne middelen, en onderzoeken hoe we een beter onderwijsconcept 
kunnen neerzetten. Culturele vorming krijgt veel aandacht. De leerkrachten en de 
leerlingen zijn betrokken en de resultaten zijn goed. We werken met doelen op alle 
niveaus (leerling, leerkracht en school). We evalueren ons onderwijs regelmatig, zoeken 
naar verbetermogelijkheden en passen die toe.’’ 
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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 
‘‘De vormgeving van ons onderwijs richt zich op de ontwikkeling van zelfvertrouwen (ik 
ben ok), competentie (ik kan het) en nieuwsgierig zijn (ik wil meer weten) van alle 
kinderen. Ons doel (kans op levensgeluk) vraagt om innovatief, inspirerend en 
motiverend onderwijs. 
We stellen onszelf regelmatig de vraag: Wat hebben de kinderen nodig en wat moeten wij 
dan doen om dat te realiseren? Daarom hebben wij ons de afgelopen jaren gericht op het 
versterken van een goed pedagogisch-didactisch klimaat en innovatief aanbod. En met 
succes. Deze aspecten zijn de belangrijke pijlers in ons excellentieprofiel. 
We waren zelf al gestart met proeftuintjes vanuit de visie toen stichting leerKRACHT op 
ons pad kwam. We gebruiken deze methode sinds anderhalf jaar om ons onderwijs te 
veranderen en verbeteren. Dit heeft een bijdrage geleverd aan een nog beter pedagogisch 
klimaat en het verder ontwikkelen van innovatief aanbod.  
Op de Apollo 11 wordt veel aandacht besteed aan het welbevinden van de kinderen. 
Lekker in je vel zitten maakt dat je beter in staat bent om te leren. In alle groepen leren de 
kinderen over zichzelf en omgaan met elkaar, over sociaal vaardig zijn en hoe iedereen 
anders is. Er ontstaat meer begrip voor elkaars (eigen)aardigheden. Kinderen durven 
buiten hun comfortzone te gaan. Dat heeft ook een positief effect op leren.  
We werken en geven elkaar doelgericht feedback. Ook hier versterken kennis verwerven 
en sociale vaardigheden elkaar. Het team is rolmodel voor de leerlingen. 
De leerlingen denken mee over het onderwijs en bepalen (gedeeltelijk) zelf wat ze leren. 
Het gebruik van moderne middelen en werkwijze draagt onder andere bij aan leerplezier 
en vergroot de mogelijkheid om zelfstandig te werken. Ook hierbij wordt een beroep 
gedaan op sociale (v)aardigheden. We hebben hoge verwachtingen van kinderen en onze 
didactiek is gericht op een ‘growth mindset’. 
In ons onderwijs verbinden we vakken met elkaar. Dit vraagt om andere werkvormen 
waarbij sociale en maatschappelijke competenties belangrijker worden. We zien dat 
sociale vaardigheden en kennis verwerven elkaar versterken.  
We werken vanuit thema’s. Door kennis thematisch en in verschillende vormen aan te 
bieden, is er voor iedere leerling wel een manier die het best aanspreekt. Leerlingen leren 
om relaties te zien en te leggen en om die vanuit hun eigen kwaliteit op te pakken. Er is 
aandacht voor kunst en cultuur, wetenschap en techniek. Leerlingen hebben bij een 
aantal opdrachten de vrijheid om de leerstof op een zelfgekozen manier te verwerken. 
Hierdoor ontstaan meer betrokkenheid en leerplezier. Hierdoor ontstaan ‘deeplearning’ 
en betere resultaten.’’ 
 
Waarom is gekozen voor dit excellentieprofiel 
‘‘Als daltonschool kregen we vaak terug van het voortgezet onderwijs dat onze leerlingen 
zo goed om kunnen gaan met vrijheid en verantwoordelijkheid van vandaag de dag. Dat 
was een mooi compliment, maar we wilden ook dat het onderwijsaanbod kinderen helpt 
te leren wat ze willen leren in de hedendaagse maatschappij. En we willen daarbij 
aansluiten bij de behoeften van de kinderen op onze school. We hebben een breed 
publiek en een groot voedingsgebied. Ouders kiezen bewust voor dalton en goed 
onderwijs en zijn bereid hiervoor om te fietsen. De meeste ouders van onze kinderen zijn 
hoger opgeleid. De behoeften van de kinderen op onze school lopen zowel op cognitief 
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als op sociaal-emotioneel gebied zeer uiteen. Daarom zochten we naar een invalshoek 
die gericht is op leerontwikkeling en op leeropbrengst. 
Drie jaar geleden hebben we deze ambitie beschreven in hoofdstuk 3 van onze visie: De 
Apollo 11 op weg naar excellent onderwijs. De ingeslagen weg heeft het beoogde effect! 
We willen de kinderen handvatten en (sociale) vaardigheden meegeven om de wereld met 
alles wat er is te kunnen ontdekken. We willen dat goed doen. We willen het verschil 
maken. Daarom hebben we ingezet op schoolontwikkeling met dat als doel. We oogsten 
de eerste successen. Dat willen we met andere scholen delen. Omdat we dit onderwijs aan 
alle kinderen gunnen. We willen andere scholen inspireren. Hier zijn we goed in. 
Hiermee willen we ons profileren. Als Excellente School op deze gebieden kunnen we dit 
nog beter laten zien. 
Omdat we continu willen verbeteren, krijgen we graag feedback van andere experts. Het 
is fijn om terug te horen wat je goed doet. Dat geeft ons ruimte om ons te richten op wat 
we nog kunnen verbeteren.’’ 
 
De pedagogische en/of onderwijskundige visie van de school met betrekking tot het excellentieprofiel 
‘‘We zijn een daltonschool. De principes vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid, 
samenwerken, effectiviteit en feedback geven, spelen een belangrijke rol. Maar we kijken 
ook buiten dalton naar wat we goed vinden voor het onderwijs. Ons onderwijs is een 
eclectische verzameling van pedagogische opvattingen en onderwijskundige concepten. 
Zelfvertrouwen, competentie en nieuwsgierigheid zijn belangrijke pijlers waaruit we ons 
onderwijs vorm geven. We werken bewust met heterogene groepen. Kinderen hebben 
verschillende rollen doordat zij jongste of oudste zijn. Door twee leerjaren te combineren 
is er voor ieder kind, ongeacht de cognitieve vaardigheden, mogelijkheid om een ander te 
helpen. Dat heeft een positief effect op het zelfbeeld. Bovendien is een van de meest 
effectieve manieren om iets te leren als je het aan een ander kunt leren. 
We besteden aandacht aan leren leren. We werken met het IGDI- (interactief, 
gedifferentieerd, directe instructie) en het TASC-model. Omdat kinderen op verschillende 
manieren en niveaus leren, zoeken we verschillende ingangen om leerstof aan te bieden 
en/of te verwerken, waarbij we ons hebben laten inspireren door de theorie over 
meervoudige intelligentie van Howard Gardner. Aansluitend op de ontwikkeling (OGO). 
We willen leren ‘leuk’ maken. Dat doen we door spelend leren een plek te geven. 
Methodes worden steeds vaker ingezet als bronnenboek. Ons onderwijs wordt meer 
adaptief. We (willen) werken met een geïntegreerd curriculum. We willen kinderen de 
ruimte geven om te excelleren op hun eigen niveau en gebied. We creëren onze eigen 
variant van Ons onderwijs2032. Zo geven wij modern en inspirerend onderwijs vorm.’’ 
 
Relatie tussen de visie van de school en het excellentieprofiel 
‘‘Ons excellentieprofiel is ontstaan door het werken vanuit onze missie en visie: Op de 
Apollo 11 krijg je de ruimte. De ruimte om jezelf te zijn. Om op je eigen manier te leren. 
Om eigen keuzes te maken. Om jezelf te leren kennen. Om plezier te hebben in leren. We 
willen uit alle kinderen halen wat we kunnen. We (willen) werken met een geïntegreerd 
curriculum. Met moderne middelen. Differentiatie op niveau en interesse vindt plaats in 
de verwerking van opdrachten van groep 1 t/m groep 8. Daar waar nodig 
groepsdoorbroken. We merken dat een goed pedagogisch klimaat en innovatief aanbod 
elkaar kunnen versterken en een positief effect hebben op het welbevinden en de 
leeropbrengsten. Dat betekent dat wat we doen effectief is. 
Onze visie wordt steeds als uitgangspunt genomen bij het stellen van nieuwe doelen. 
Doelen om het onderwijs te verbeteren en om het leren aantrekkelijk te maken voor alle 
leerlingen. We doorlopen een continu verbetertraject op zoek naar de beste manier om 
dat te doen. In onze visie staat onder andere: De Apollo 11 op weg naar excellent 
onderwijs. Dat willen we voor alle kinderen! Daar hebben we de afgelopen drie jaar hard 
en met succes aan gewerkt.’’ 
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Doelgroep 
‘‘Alle leerlingen van de Apollo 11 vormen de doelgroep van het excellentiegebied. Omdat 
we het hebben over het effect van sociale vaardigheden en een geïntegreerd curriculum 
op leerprestaties, dachten we in eerste instantie vooral aan het oudere kind. Omdat het 
onderwijs in de onderbouwgroepen al meer geïntegreerd wordt aangeboden.  
In de wekelijkse teambijeenkomsten bleek al snel dat de (leer)doelen van een aangepast 
curriculum voor alle kinderen van onze school van toepassing zijn. Voor kinderen op alle 
cognitieve niveaus. Omdat leren leuker wordt. En omdat je meer vanuit je kwaliteit kunt 
laten zien wat je kunt. Wel kun je bij kinderen die niet zo goed kunnen leren of juist heel 
goed kunnen leren, beter zien wat het effect van het onderwijs is. Het onderwijs is voor 
alle kinderen aantrekkelijker geworden maar voor hen misschien nog wel het meest.’’ 
 
De beoogde korte- én langetermijndoelen van het excellentieprofiel 
‘‘Voor de leerlingen: 
Korte termijn:  
o De leerlingen zijn nieuwsgierig en willen graag naar school om verder te gaan met hun 
werk. Dit meten we door dagelijks het welbevinden van kinderen te inventariseren 
(smileys). 
o De leerlingen werken per thema minimaal aan een vakoverstijgende activiteit waarbij 
zij in hoge mate betrokken zijn. In ieder rapport beschrijven de leerlingen per thema wat 
ze gedaan hebben.  
o De samenwerking tussen leerlingen (tutorleren) heeft effect op de kennisverwerving. 
o De leerlingen leren leerdoelen formuleren en deze behalen door subdoelen te stellen. 
o De leerlingen kunnen een bepaalde tijd zelfstandig werken. 
o De leerlingen kunnen elkaar super feedback geven. 
o Leerlingen verbeteren hun prestatie ten opzichte van de vorige prestatie. 
Lange termijn: 
o Leerlingen zijn positief over de manier waarop ze op school kunnen leren. Dit meten 
we door de leerlingen van 5 t/m 8 om de twee jaar een vragenlijst in te laten vullen. 
o Leerlingen kunnen aan het eind van hun schoolloopbaan van ieder leerjaar minimaal 
twee activiteiten noemen waarbij zij veel hebben geleerd en dat met veel plezier hebben 
gedaan. 
o Leerlingen kunnen zelf leerdoelen stellen/formuleren. 
o Leerlingen weten wat er van ze verwacht wordt en wat ze kunnen doen om dit te 
realiseren. 
o Feedback geven is dagelijkse praktijk. 
o Leerlingen bewaren werk en beschrijven succesfactoren in een portfolio. 
o Alle leerlingen zijn tevreden met het advies voor vervolgonderwijs en zijn klaar voor de 
vervolgstap. 
o De basis en het advies van de basisschool dragen bij aan een succesvol verloop van het 
voortgezet onderwijs. 
Zeer lange termijn: 
o Leerlingen zijn bewust dat hun basisschoolaanbod een relevante en positieve bijdrage 
is geweest aan hun cognitieve en persoonlijke ontwikkeling en daarbij een bijdrage levert 
aan een gelukkig en succesvol leven. 
Voor de leerkrachten: 
Korte termijn: 
o Op de Apollo 11 passen we wekelijks een methodeles aan om de betrokkenheid van de 
kinderen te vergroten. 
o Leerkrachten durven methodes los te laten en zien deze als inspiratiebron. 
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o Leerkrachten onderzoeken de werkwijze van ontwikkelingsgericht onderwijs en 
onderzoekend en ontdekkend leren en passen elementen hiervan toe in hun lessen. 
o Leerkrachten zijn gemotiveerd om onderwijsontwikkeling vorm te geven en voelen zich 
gezien en gewaardeerd om hun bijdrage en inspanning. 
Lange termijn: 
o Leerkrachten gebruiken de handleiding als bronnenboek en kunnen onderwijs 
vormgeven waarbij vakken verbonden zijn (door middel van thematisch werken). 
o Apollo 11 heeft een databank aangelegd met aangepaste lessen en lesideeën. 
o Leerkrachten zijn vaardig op het gebied van ontwikkelingsgericht onderwijs en 
onderzoekend en ontdekkend leren. 
o Leerkrachten willen zich verder ontwikkelen en specialiseren zich. 
Voor de school: 
Korte termijn:  
o Op de Apollo 11 wordt tweemaal per week gewerkt vanuit een geïntegreerd curriculum. 
o De Apollo 11 ontwikkelt een structuur om thematisch onderwijs vorm te geven waarin 
het basiscurriculum een plek heeft, vakken verbonden zijn en daar waar mogelijk 
gekoppeld worden aan praktijkervaringen (de wereld de school in). 
o De Apollo 11 krijgt het predicaat Excellente School als bevestiging van goed onderwijs. 
Lange termijn:  
o De Apollo 11 heeft een (vaste) structuur om innovatief onderwijs vorm te geven. 
o De verwerking van onderwijs is adaptief op niveau en interesse. 
o Op de Apollo 11 dragen ouders actief bij aan de vertaling van het onderwijs naar de 
praktijk. 
o De Apollo 11 is een inspiratieschool voor andere scholen. 
o De Apollo 11 heeft een zelfsturend team.’’ 
 
Interne erkenning van het excellentieprofiel 
‘‘We hebben een ambitieus team. De lat ligt hoog. We zijn niet zomaar tevreden.  
Onze visie en missie zijn een stip op de horizon. Alle inspanningen die we doen, zijn om 
die stip te bereiken. We zagen wel dat we stappen maakten in onze ontwikkeling, maar de 
stip bleef op afstand. Er gebeurde heel veel goede dingen met positief effect, maar er 
moest ook nog heel veel gebeuren. We hadden immers ons doel nog niet bereikt.  
Door uitwisseling rondom het verbetertraject met andere scholen ontdekten we hoe 
groot het effect is van alle inspanningen die we de afgelopen jaren hebben gedaan. Dat 
kregen we ook terug van ouders. Regelmatig worden we gebeld door ouders die van 
andere ouders hebben gehoord dat hun kinderen het zo goed doen en het fijn hebben op 
de Apollo 11. We krijgen terug dat er zo veel mooie dingen gebeuren. Ouders van zij-
instromende kinderen geven aan dat hun kind zich prettiger voelt. Collega’s van andere 
scholen geven aan dat het bruist op onze school. Leerlingen geven aan (in rondleidingen 
die zij geven aan geïnteresseerde ouders) hoeveel ze leren en hoe ze dat doen. Met de 
theaterlessen gebaseerd op de thema’s van de Vreedzame School hebben we de Wim 
Kamu-prijs gewonnen binnen onze stichting en onlangs hebben we in een 
samenwerking met twee andere scholen op gebied van onderwijsinnovatie de provinciale 
onderwijsprijs gewonnen. En natuurlijk zijn we er nog niet. En gaat ook nog niet alles 
goed. Met die informatie kunnen we bijsturen. Dat is ook goed. Het draagvlak is er en 
onze successen worden ook (h)erkend.’’ 
 
 

Bevindingen jury betreffende de helderheid en relevantie van het excellentieprofiel 
Op 23 oktober 2017 bracht de jury een bezoek aan basisschool Apollo 11 en heeft bij 
aanvang van haar bezoek verkend of er naar aanleiding van de dialoog op 28 juni 2017 
een verdere afbakening is aangebracht van het tweeledige excellentieprofiel, het 
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pedagogisch en didactisch klimaat en een innovatief aanbod. De schoolleiding heeft 
na de dialoog deze mogelijke afbakening met het team en ook met de leerlingen 
besproken en constateert dat het positieve pedagogisch en didactisch klimaat voor de 
leerkrachten en de leerlingen de basis vormt om te kunnen innoveren en de school 
verder te ontwikkelen. De school geeft aan dat de twee pijlers van het 
excellentieprofiel met elkaar zijn verbonden en elkaar versterken. Ze moeten in 
samenhang worden bezien. De jury heeft dit bij haar beoordeling van het 
excellentieprofiel betrokken. 
Het creëren van een innovatief aanbod is onderdeel van een verandertraject waarmee 
de school drie jaar geleden is gestart. Als daltonschool zijn de daltonprincipes het 
vertrekpunt, waarbij het vergroten van de zelfstandigheid van de leerlingen en het 
bevorderen van het eigenaarschap van de leerlingen over hun leerproces centraal 
staan. Maar ook elementen van ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) in de 
onderbouw, Thinking Actively in a Social Context (TASC-model) voor de 
hoogbegaafde leerlingen en het concept Vreedzame School worden gebruikt. De 
methode leerKRACHT wordt ingezet om het onderwijsaanbod uit te werken. De 
schoolleiding geeft aan eclectisch te werk te gaan en bij de verschillende 
methodieken te bekijken welke elementen bruikbaar zijn voor de school en het 
gewenste effect hebben.  
Het pedagogisch en didactisch klimaat wordt door de schoolleiding omschreven als 
een klimaat waarin je leren mag en waarin de leerkrachten zich veilig voelen om uit 
hun comfortzone te treden en vernieuwingen in te zetten. De missie van de school 
‘Op de Apollo 11 krijg je de ruimte’ is hierin te herkennen. Tijdens de gesprekken met 
de leerkrachten en de ouders wordt dit bevestigd. De leerkrachten geven dat ze zich 
prettig voelen als team, elkaar helpen en dat dit ook voor de leerlingen geldt. Nieuwe 
leerlingen worden goed opgenomen en alle leerlingen hebben in de school een 
maatje met wie ze samenwerken. Ouders herkennen de zelfstandigheid van de 
leerlingen en zien dat de leerkrachten zich verantwoordelijk voelen voor alle 
leerlingen, ook uit andere groepen. Het sociale aspect van de school en het concept 
Vreedzame School waarderen de ouders. Tijdens het gesprek met de leerlingen is 
vooral het innovatieve karakter van de school aan de orde geweest. De leerlingen 
voelen zich betrokken bij de leerstof door de verantwoordelijkheid die ze krijgen. 
De korte- en langetermijndoelen die de school onder "De beoogde korte- én 
langetermijndoelen van het excellentieprofiel" beschrijft, geven nog onvoldoende 
indicatie voor wat ze wil bereiken met de twee pijlers van het excellentieprofiel en 
met de verbinding tussen beide pijlers. Dit maakt het voor de school zelf en voor de 
jury moeilijk vast te stellen of de doelen en de aanpak om die doelen te bereiken tot 
de gewenste resultaten leiden. De school zou door eigen normen en criteria te 
formuleren voor de gewenste resultaten nog scherper kunnen sturen op het bereiken 
daarvan. Met name het innovatieve aanbod en de gekozen werkwijze om dit verder te 
ontwikkelen zouden hierdoor aan kracht kunnen winnen. 
De jury heeft in de Apollo 11 een relevant en herkenbaar excellentieprofiel 
aangetroffen dat in de school gedeeld wordt, maar constateert dat beide pijlers van 
het profiel in verschillende fases van ontwikkeling verkeren. Het pedagogisch en 
didactisch klimaat van de school is een basis voor verdere ontwikkeling van het 
innovatieve aanbod. Het pedagogisch klimaat wordt ook door de Inspectie van het 
Onderwijs als goed beoordeeld. Het innovatieve aanbod is volop in ontwikkeling en 
de jury ziet nog veel mogelijkheden om dit uit te bouwen tot een geïntegreerd 
onderwijsaanbod. 
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Aanpak 

De school heeft een weloverwogen aanpak met betrekking tot het excellentieprofiel. 

De wijze waarop de school het excellentieprofiel realiseert 
‘‘Drie leerkrachten hebben een studiereis gemaakt naar High Tech High in San Diego. Om 
inspiratie op te doen en kennis te vergaren. We zijn gaan kijken op andere scholen. Om 
geïnspireerd te raken. We zijn aan de slag gegaan met de werkwijze van stichting 
leerKRACHT. Om de structuur ervan te gebruiken om ons onderwijs te 
verbeteren/veranderen. Twee leerkrachten zijn de master Leren en Innoveren gaan doen 
met als uitgangspunt schoolontwikkeling vorm te geven. We zijn ons meer gaan 
verdiepen in onderwijsontwikkeling. We zijn ons gaan verdiepen in thematisch 
onderwijs. Ons onderwijs2032 kwam op ons pad. De studiedagen worden ingezet om 
deze ontwikkeling met het team verder uit te werken. We doen mee met het landelijke 
NRO-project Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU) samen met hogeschool en 
universiteit (HvU en UU) om de ontwikkeling meer wetenschappelijk te onderzoeken.  
We werkten al langere tijd met drie projecten (van twee tot drie weken) per jaar waarin 
cultuureducatie een grote rol speelde. Vanuit het aanscherpen van de visie kwam de wens 
om meer leerplezier te genereren naar voren en daarmee het voorstel om meer continu 
met een meer geïntegreerd curriculum te gaan werken. Vakken verbonden. Dat hebben 
we al gerealiseerd door theaterlessen aan te bieden vanuit de thema’s van de Vreedzame 
School. Het eerste thema van de Vreedzame School is ieder jaar het eerste schoolthema. 
In dat thema koppelen we sociale vaardigheden aan basiskennis. Op gebied van 
thematisch en ontwikkelingsgericht werken en ontdekkend leren zijn het de leerkrachten 
uit de onderbouw die de leerkrachten uit de bovenbouw inspireren. 
Het doel is te gaan werken met een meer geïntegreerd curriculum. We geven de basis 
gedegen vorm, maar maken ook ruimte om vanuit interesse te kunnen leren. We willen 
de onderwijsverandering in de komende twee jaar verder ontwikkelen en daarbij inzetten 
op het goed borgen van alles wat al ontwikkeld en geïmplementeerd is. 
In 2016/2017 zijn we gestart met werken vanuit vier thema’s van zes tot acht weken per 
jaar. De studiedagen staan in het teken van onderwijsontwikkeling (hoe we de structuur 
vormgeven om een doorlopende leerlijn te genereren) en voorbereiding van lessen. 
Leerkrachten werken samen en zoeken zelf lessen bij het thema. Ze gebruiken daarbij de 
huidige methoden maar ook halen we de wereld de school in (via ouders/excursies) en 
passen we lessen aan. Bij de aanschaf van nieuwe methoden onderzoeken we hoe deze 
(gaan) passen in onze nieuwe werkwijze. We onderzoeken hoe taal aan kan sluiten bij het 
vakoverstijgend werken. De eerste vak- en groepsoverstijgende lessen werden 
aangeboden op één middag per week. Nu maken we de stap naar twee middagen per 
week.  
In 2017/2018 willen we alle middagen per week werken vanuit het thema. In dat jaar 
willen we dat de structuur rondom het thematisch werken gekoppeld is aan verschillende 
domeinen, waardoor het onderwijs ook geborgd is. Dit nemen we op in het ABC van de 
Apollo 11. Dit is een levend document dat beschrijft hoe we werken.  
Met de kinderen maken we de overstap van een rapport van de leerkracht naar een 
portfolio van henzelf.’’ 
 
Wetenschappelijke en/of praktijktheoretische inzichten waarop de aanpak steunt  
‘‘We zijn in 2014 gestart met het herformuleren van onze visie. Vervolgens hebben we met 
het team het jaarplan voor schoolontwikkeling hierop gebaseerd. Samen kwamen we 
erachter dat we ons onderwijs wilden verbeteren en zelfs anders vorm wilden geven. De 
structuur van stichting leerKRACHT zetten we in om ons onderwijs te verbeteren. Deze 
structuur biedt handvatten om op professioneel gebied te ontwikkelen en biedt tegelijk 
een kader om het onderwijs te verbeteren. Daar zijn we in 2015 mee gestart. We vormen 
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een kring met een aantal scholen, we kijken bij elkaar en wisselen informatie uit. We 
merken dat uitwisseling (intern en extern) inspireert en motiveert. We zijn nog op zoek 
naar scholen met een ander concept om ook daar inspiratie op te doen. 
Tegelijk zijn er in 2015 twee leerkrachten gestart met een master Leren en Innoveren, met 
als doel een bijdrage te leveren aan beter en ander onderwijs. In dit proces zijn we gestuit 
op Ons onderwijs2032. Vanuit deze beweging hebben we hulp gekregen van de SLO.  
We doen mee met het landelijke NRO-project Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht 
om de ontwikkeling meer wetenschappelijk te onderzoeken.’’ 
 

Bevindingen jury betreffende de aanpak van het excellentieprofiel 
In de aanpak van de Apollo 11 zijn de twee pijlers van het excellentieprofiel, het 
pedagogisch en didactisch klimaat en het innovatieve aanbod, met elkaar verbonden. 
Deze verbinding wordt uitgewerkt tijdens de bordsessies van de methode 
leerKRACHT, die de leerkrachten onderling en met de leerlingen uitvoeren.  
Het werken aan het pedagogisch en didactisch klimaat van de school is geïntegreerd 
in de totale aanpak en was voor de jury op diverse momenten herkenbaar. De Apollo 
11 heeft de Vreedzame School volledig geïmplementeerd en het eerste thema van het 
schooljaar staat steeds in het teken hiervan. De school heeft leerlingen als mediator 
en kent een anti-pestclub. Leerlingen dragen een bandje om de pols om te laten zien 
dat ze bij de anti-pestclub horen. De school stimuleert op verschillende manieren het 
samenwerken van de leerlingen. Zo kent de school het maatjes-leren, waarbij de 
leerlingen van de groepen 7 en 8 gekoppeld zijn aan de leerlingen uit de groepen 3 en 
4, en de leerlingen van de groepen 5 en 6 aan de leerlingen in de kleuterbouw. De 
maatjes helpen elkaar regelmatig bij een opdracht die past binnen de lesstof van dat 
moment. De leerlingen hebben bovendien een maatje in de eigen groep, met wie ze 
kunnen samenwerken en overleggen. De maatjes wisselen per vier weken. Het 
samenwerken wordt eveneens gestimuleerd door coöperatieve werkvormen die de 
leerkrachten hanteren, zoals de jury kon waarnemen tijdens een les ‘running 
dictation’. Ook in de leeromgeving is aandacht voor het positieve schoolklimaat, 
onder andere door de complimentenmuren. In elke groep wordt de dag begonnen 
door de leerlingen met smileys te laten aangeven hoe ze zich voelen. De leerkrachten 
houden dit echter niet systematisch bij. 
Het innovatieve aanbod bestond aanvankelijk uit drie projecten in een schooljaar en 
is inmiddels uitgegroeid tot vier thema’s van zes weken per jaar, waarbij onderdelen 
van het curriculum met elkaar worden verbonden in het thematisch werken. Dit 
betreft voornamelijk de vakgebieden wereldoriëntatie en taal. Hierbij zijn de 
methodes losgelaten en wordt gebruik gemaakt van een bronnenboek. 
Het innovatieve aanbod van de school vindt plaats op twee middagen in de week 
tijdens het thematisch werken, waarbij wereldoriëntatie en taal worden geïntegreerd 
binnen het thema. De thema’s zijn onderverdeeld in drie domeinen, mens en 
samenleving, natuur en techniek, en taal en cultuur, en kennen een vaste opbouw. 
De eerste twee weken maken de leerlingen kennis met het thema en formuleren ze 
leervragen. In de weken erna gaan ze aan de slag met opdrachten of werken een eigen 
onderzoeksvraag uit. Het thema wordt afgesloten met een activiteit of een 
presentatie, waarbij de leerlingen zelf bepalen in welke vorm ze de presentatie gieten 
en wat ze aan de andere leerlingen laten zien. Tijdens de themamiddagen wordt er 
groepsdoorbrekend gewerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren: per cluster (dit 
zijn twee leerjaren), over de jaargroepen heen of naar interesse. De jury concludeert 
dat er een methodische opbouw zit in het thema en dat de leerlingen worden 
betrokken bij de invulling ervan. 
De voorbereiding op een thema en het bewaken van de voortgang tijdens de 
themaweken gebeuren in de wekelijkse bordsessies van de leerkrachten. Per cluster 
wordt een lesontwerp gemaakt en worden de doelen van het thema vastgesteld. 
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Hierin komt ook de verbinding met het pedagogisch en didactisch klimaat tot stand, 
omdat er eveneens doelen met betrekking tot het gedrag van de leerlingen worden 
vastgesteld, zoals zelfstandig werken en werken met uitgestelde aandacht. In elke 
groep worden daarna in een bordsessie met de leerlingen de doelen voor de groep 
besproken. De leerlingen geven zelf aan welke doelen ze willen halen en welke acties 
daarvoor nodig zijn. Dit zijn groepsdoelen en geen individuele leerlingdoelen. 
Tijdens de volgende bordsessies in de groep bekijken de leerlingen in hoeverre de 
doelen zijn gehaald en wat er nog beter kan, en worden de successen gevierd. Ook de 
leerkrachten reflecteren hierop tijdens hun wekelijkse bordsessie. Elke dag hebben de 
leerlingen een compacte bordsessie (check in --- check out) als geheugensteun. Een 
thema wordt afgesloten door met de leerlingen te evalueren, ze geven elkaar feedback 
en eventueel krijgt de leerkracht een tip hoe iets nog beter kan. Aan het eind van het 
schooljaar evalueren de leerlingen de thema’s nog eens.  
De jury constateert dat de leerlingen groepsdoelen vaststellen en deze regelmatig 
bespreken. Hiervan worden geen individuele doelen afgeleid door de leerlingen.  
Naast de bordsessies werkt de school bij het aanbieden en verwerken van het 
onderwijsaanbod aan het vergroten van het eigenaarschap van de leerlingen. De 
school gebruikt voortoetsen om het kennisniveau van een leerling vast te stellen en te 
bepalen welke instructie nodig is. De ‘two feet rule’ geeft de leerling de ruimte weg te 
gaan tijdens de instructiemomenten om te werken aan de eigen taken. In de 
bovenbouw zijn er flexibele werkplekken die dit mogelijk maken. De leerlingen 
hebben een takenblad met daarop hun weekplanning en het niveau van verwerking. 
Vanaf groep 5/6 hebben de leerlingen een Chromebook met individueel gerichte 
oefeningen, die de leerkracht kunnen aanpassen aan de hand van de toetsscores. De 
leerkracht heeft bovendien een snel overzicht van het percentage goed gemaakte 
opdrachten en kan aan de hand daarvan bepalen welke leerlingen in aanmerking 
komen voor herhaalde instructie.  
De jury herkent in de aanpak van het excellentieprofiel dat het pedagogisch en 
didactisch klimaat een goede basis vormt voor het onderwijsaanbod in de school. 
Ook de methodische aanpak die het team hanteert om het innovatieve aanbod vorm 
te geven tijdens de themamiddagen, getuigt van een doordachte aanpak, zoals de 
bordsessies, de opbouw van het thema en de inbreng van de leerlingen. De 
veelvuldige klassenbezoeken (een keer per twee weken) die de leerkrachten afleggen 
en de werkgroepen die er zijn om het innovatieve aanbod verder te ontwikkelen, 
ondersteunen de ontwikkeling van het vernieuwde schoolconcept. De Apollo 11 
baseert haar aanpak ook op diverse (praktijk)wetenschappelijk onderzoeken, zoals 
onder andere blijkt uit haar deelname aan het NRO-project Werkplaats 
Onderwijsonderzoek. De jury concludeert dat het werken aan het pedagogisch 
klimaat en het werken aan een innovatief aanbod zichtbaar zijn in de aanpak van de 
school, maar dat door het ontbreken van concrete doelen het nog niet mogelijk is 
vast te stellen of deze aanpak toelaat de doelen te halen. 

Resultaten 

De school stelt haar resultaten op een valide en betrouwbare wijze vast. 

Behaalde resultaten met betrekking tot de beoogde doelstellingen van het excellentieprofiel 
‘‘Kinderen zijn ondernemend, durven zich kwetsbaar op te stellen en staan meer open 
voor leren. Er is veel meer eigenaarschap bij het leerproces. Er is meer sprake van een 
growth mindset. De leerlingen kunnen goed over het onderwijs vertellen, wat ze leren, 
hoe en waarom ze dat zo doen. De leerlingen zijn betrokken bij het formuleren van 
leervragen. De middagprogramma’s worden enthousiast ontvangen. Het feedback geven 
werkt respectvol en de leerprestaties verbeteren. Kinderen houden meer rekening met 
elkaar. We merken dat ons onderwijs meer vanuit de kinderen komt. 
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Het team is betrokken bij het maken van onderwijs. Iedere twee weken bereiden we 
samen lessen voor. Hierbij passen we bestaande lessen aan zodat ze in het thema passen. 
De ene leerkracht gaat hierbij verder dan de ander. Er is hulp en begrip voor elkaar. 
Iedereen doet mee. Team en kinderen voelen zich gezien en gewaardeerd.  
De school staat goed bekend in de wijk en buurt en haalt goede resultaten.’’ 
 
Wijze van vaststellen van de resultaten met betrekking tot de doelen van het excellentieprofiel 
‘‘De Cito-toetsen gebruiken we om te inventariseren wat we goed doen (ten opzichte van 
vergelijkbare scholen) en wat we nog moeten verbeteren. Om het effect van 
onderzoekend leren te meten gebruiken we Cito Studievaardigheden. We bespreken de 
uitkomsten tweemaal per jaar en koppelen hier interventies aan. 
Wat doen we nog meer: 
In iedere groep hangt een ‘scrumbord’. In de wekelijkse bordsessie inventariseren de 
kinderen hoe zij zich voelen en stellen de groepen een eigen leerdoel vast. Ze bespreken 
wat ze moeten doen om dat doel te behalen. Dit werkt goed omdat de samenwerking 
erdoor bevorderd wordt en kinderen elkaar helpen (sociaal-emotioneel) om de doelen te 
behalen. Deze manier van samenwerken vanuit doelen sluit goed aan bij ons doel om 
kinderen meer eigenaar te maken van hun ontwikkeling. Gedurende de week wordt een 
aantal keer geïnventariseerd hoe ver ze al zijn. Daar komen aangepaste acties uit voort. 
Leerlingen helpen elkaar om de doelen te bereiken, omdat het groepsdoel dan bereikt 
wordt.  
We gebruiken een aantal digitale methoden die de leerling direct van feedback voorzien. 
Dit motiveert de leerling tot verbeteren.  
In een aantal groepen wordt gewerkt met een evaluatieschrift. Dit is een voortzetting op 
feedback geven en het volgen van en anticiperen op de eigen ontwikkeling door 
kinderen. 
We meten de leeropbrengsten met methodetoetsen en Cito-toetsen. De (soms 
aangepaste) methodetoetsen gebruiken we om de leerling te helpen om de gestelde 
doelen te halen.’’ 
 

Bevindingen jury betreffende de resultaten van het excellentieprofiel 
In de aanmelding beschrijft de school de resultaten die ze met het excellentieprofiel 
bereikt deels in leerlinggedrag en deels in de gehanteerde methodiek om het 
innovatieve aanbod te realiseren. Daarom, en door het ontbreken van meer concrete 
doelen, is het niet gemakkelijk vast te stellen of de doelen die de school onder "De 
beoogde korte- én langetermijndoelen van het excellentieprofiel" formuleert, de 
aanpak en de resultaten van de twee pijlers van het excellentieprofiel genoeg in 
elkaars verlengde liggen. Dit maakt het voor de jury en voor de school zelf moeilijk te 
beoordelen of de Apollo 11 de doelen van haar excellentieprofiel daadwerkelijk 
bereikt en of de verbinding tussen de twee pijlers van het excellentieprofiel 
voldoende tot stand komt. 
Dit neemt niet weg dat de jury op een aantal aspecten het resultaat herkent, met 
name de resultaten ten aanzien van de pijler pedagogisch en didactisch klimaat. In 
alle gesprekken die de jury tijdens haar schoolbezoek heeft gevoerd, zijn daarvan 
voorbeelden genoemd. Leerlingen werken goed samen, geven elkaar feedback en zijn 
mede verantwoordelijk voor het positieve klimaat. In het Rapport van bevindingen 
van de inspectie van 15 mei 2017 wordt ook aangegeven dat de leerlingen goede 
sociale en maatschappelijke competenties ontwikkelen. Ook binnen het team is 
sprake van een positief klimaat en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit komt 
onder andere tot uiting in de gezamenlijke themavoorbereiding, de klassenbezoeken 
en het samen bespreken van leerlingen in het bouwoverleg.  
Het innovatieve aanbod en het verder te ontwikkelen onderwijsconcept van de  



15 
 

 

 

Apollo 11 hebben een directe invloed op de tussenopbrengsten en eindopbrengsten 
van de school. Deze worden op een gedegen wijze geanalyseerd, zoals vastgelegd in 
de Opbrengsrapportage Apollo 11. De eindopbrengsten in 2016 en 2017 liggen boven 
de ondergrens van de inspectie en worden door haar als ‘voldoende’ beoordeeld. De 
jury wijst er echter op, en sluit daarmee aan bij een opmerking van de inspectie, dat 
door ambitieuze doelen te kiezen de school zich verder kan ontwikkelen. De 
resultaten naar ‘goed’ te brengen zou wat de jury betreft en mede gelet op de 
motivatie van de Apollo 11 om zich kandidaat te stellen voor het predicaat Excellente 
School, de ambitie van de school dienen te zijn, ook gezien de leerlingenpopulatie. 

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 
‘‘Aan het eind van de week (en tussendoor) inventariseert de groep in een groepsgesprek 
(aan de hand van het scrumbord) of de gestelde doelen bereikt zijn. Door dit wekelijks te 
doen, werken kinderen meer doelgericht en taakgericht. Er ontstaat ook een groter 
bewustzijn bij leerlingen van de relatie tussen inspanning en opbrengst. Dit vertellen de 
kinderen in de bordsessie tijdens het evaluatiemoment (successen delen). Ook bij de 
rondleidingen aan nieuwe geïnteresseerde ouders geven de kinderen dit aan. 
In de wekelijkse bordsessie van de leerkrachten worden de successen gedeeld. Vaak zijn 
dit de door de groep gestelde én behaalde doelen. Leerkrachten gaan bij elkaar op bezoek 
tijdens een bordsessie en geven elkaar feedback. 
In de teambijeenkomsten worden voorafgaand aan het nieuwe thema de successen en 
verbeterpunten van het vorige thema geïnventariseerd. Dit document staat op de drive en 
blijft daardoor in te zien. Positieve punten waren de groepsdoorbroken lessen in 
onderdompeling. Deze waren effectief omdat leerkrachten hun workshop meerdere 
keren aanbieden. De verbinding met de wereld, omdat die de kinderen meer zicht geeft 
op de relatie met wat ze leren. Verbeterpunten zijn: tijd om lessen voor te bereiden; leren 
onderzoeksvragen opstellen en de begeleiding rondom probleemoplossend 
leren/ontwerpend leren. Deze punten worden meegenomen bij het voorbereiden van het 
nieuwe thema. De leerkracht die een masteropleiding doet, heeft dit laatste punt 
opgepakt in haar studie om het team hierbij te helpen. 
Na ieder thema vullen alle kinderen een evaluatieformulier in. Dit bespreken we in het 
team. Hier komen actiepunten/aandachtspunten uit voort, die we meenemen naar het 
volgende thema/jaar. De kinderen gaven aan dat zij het tweede thema, waarin meer 
relatie is gezocht met de buitenwereld, beter waarderen. Dit aspect verwerken we in het 
volgende thema. We merken dat we de kinderen steeds vaker betrekken bij activiteiten 
die het onderwijs kunnen versterken. Zo hebben de kinderen van de plusgroep de 
educatieve uitstap voor het volgende thema georganiseerd. 
We toetsen de onderzoeksvaardigheden met de Cito Studievaardigheden. We zien dat het 
aantal leerlingen dat I-III scoort in de afgelopen drie jaren is toegenomen (en er is een 
verschuiving van V naar IV en hogere scores). 
Jaarlijks bespreken we met het team (en minimaal tweemaal per jaar met het 
managementteam) ons schoolplan op aanpak, verbeterpunten, haalbaarheid en 
prioriteit. Schoolontwikkeling wordt mede daardoor bijgestuurd.’’ 
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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 
‘‘We inventariseren in een teambijeenkomst na ieder thema/iedere toetsperiode de tops 
(wat wil je houden?) en de tips (wat wil je verbeteren?). Afhankelijk van het aanbod 
kunnen dat een tot drie tops/tips zijn. In de teambijeenkomst bespreken we of, waarom 
en hoe de uitkomsten gerelateerd zijn aan de schoolontwikkeling. Dit wordt gedaan in de 
bouwvergadering en teruggekoppeld in het managementteam (mt). De taken die hieruit 
voortkomen worden in het team/mt verdeeld. 
We maken een top-3 waaraan we acties verbinden voor het komende thema/lesperiode. 
Dit zetten we ook op ons jaarbord in de personeelskamer. De voortgang van de taken is 
daar zichtbaar. Hieruit komt een cyclus waarbinnen we ons aanbod aanbieden, 
bespreken, aanpassen en vormgeven. Omdat ons plan voortkomt uit de acties waarin we 
naar het doel werken, zijn we gaan werken met de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act). 
Het jaarplan inventariseren we tweemaal per jaar binnen het mt. We kijken of we nog op 
schema lopen en of er actiepunten zijn die we uit moeten zetten onder het team. De 
uitkomsten delen we met het team in de teammemo die na ieder mt naar het team gaat 
of wordt besproken in een bouw- of teambijeenkomst als er meer interactie nodig is bij 
het delen van de uitkomst. 
Het ABC inventariseren we tweemaal per jaar binnen het mt. Ook hier maken we tops en 
tips. Deze taken verdelen we binnen het mt en de werkgroepen. Het ABC zijn we nu aan 
het opstellen. Het hele team is hierbij betrokken. 
We willen de werkcyclus aanpassen waarbij in de vierde werkbijeenkomst iedere specialist 
een pitch geeft van de ontwikkelingen en vragen in de werkgroep. Het team voorziet 
iedere werkgroep van een top en een tip waar de werkgroep weer verder mee kan. Het 
voorstel van deze aanpak is gedaan door de aanjagers van leerKRACHT (tevens 
specialisten) om de schoolontwikkeling beter te borgen.’’ 
 
Duurzaamheid 
De school heeft een toekomstbestendig excellentieprofiel. 
 
Waarborging duurzaamheid 
‘‘De school groeit, waardoor er financieel ruimte is om specialisten ambulante tijd te 
geven om hun taak uit te voeren. We willen doorgroeien naar twaalf groepen (nu tien), 
waardoor we ook de schoolontwikkeling met meer mensen kunnen dragen. 
We hebben een nieuw gebouw dat onze visie ondersteunt (modern, transparant, 
toekomstgericht). De indeling is ingericht op samenwerken. 
Scholing van leerkrachten en het aanstellen van seniorleerkrachten zijn gericht op 
schoolontwikkeling. Scholing kan zijn om de eigen vaardigheid te vergroten en om een 
rol te spelen in het ontwikkeltraject en/of de borging daarvan. Seniorleerkrachten zijn 
aangesteld vanuit hun kwaliteit en/of expertise (scholing).  
We zijn gaan werken met werkgroepen en voorzitters (seniorleerkrachten) van 
werkgroepen. Er zijn werkgroepen op gebied van 21ste-eeuws leren; Vreedzame School en 
sociale veiligheid; moderne media; portfolio; cultuureducatie; en excellentie. 
Schoolontwikkeling is uitgangspunt voor de werkwijze in de werkgroep. 
De aanschaf van methoden en materialen worden (teambreed) onderzocht op effectiviteit 
en inpassing in onze werkwijze. 
De directeur van de school neemt deel aan de bovenschoolse werkgroep 
onderwijsontwikkeling van de SPO Utrecht.’’ 
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Bevindingen jury betreffende de evaluatie, borging en duurzaamheid van het excellentieprofiel 
Bij de evaluatie van de resultaten van het excellentieprofiel is het van belang dat 
directie en team zich regelmatig de vraag stellen of het gekozen excellentieprofiel 
past bij de leerlingenpopulatie en het onderwijsconcept van de school, en of het 
excellentieprofiel op zo’n manier wordt uitgevoerd dat het tot de gewenste resultaten 
leidt.  
De jury ziet dat de evaluatie van het onderdeel pedagogisch en didactisch klimaat op 
de verschillende niveaus binnen de school plaatsvindt. Op schoolniveau onder andere 
door het tevredenheidsonderzoek onder de leerlingen. De school scoort hier 
bovengemiddeld. Ze maakt gebruik van ZIEN om de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van de leerlingen te volgen. Op groepsniveau zijn de bordsessies voor de leerkrachten 
en de leerlingen een middel om het schoolklimaat te evalueren.  
De Apollo 11 evalueert de leeropbrengsten van haar onderwijs door middel van de 
halfjaarlijkse Cito-toetsen en zet de vaardigheidsscores met Focus PO om in 
groepsoverzichten. De directie geeft aan dat de school hierbij als doelstelling heeft 
dat de leerlingen zich verbeteren ten opzichte van de vorige prestatie en dat er per vak 
een norm is vastgesteld. In het bevorderen van het eigenaarschap en de 
zelfstandigheid van leerlingen worden de leerlingen gestimuleerd hun eigen werk 
regelmatig te evalueren, onder andere door de presentaties als afsluiting van een 
thema, de portfolio’s in de bovenbouw en de reflectieverslagen die de plusleerlingen 
maken aan de hand van hun leervragen.  
De schoolleiding evalueert jaarlijks het innovatieve aanbod van de school als 
onderdeel van het profiel, waarna een terugkoppeling plaatsvindt naar het team. 
De jury heeft aan de hand van verschillende documenten kunnen vaststellen dat de 
school de opbrengsten evalueert, zoals in het document Zorgmap 2016/2017 en de 
Opbrengstrapportage Apollo 11.  
Het documenteren van de thema’s in het innovatieve aanbod is voor de school een 
middel om dit aanbod te borgen. Ook de verslagen, afspraken en werkwijzen van de 
werkgroepen zijn vastgelegd. De schoolleiding heeft zicht op de deskundigheid van 
het team en de kwaliteiten die nodig zijn om het innovatieve aanbod verder uit te 
werken, en ze heeft dit profiel beschreven.  
De jury signaleert dat de school initiatieven neemt om het excellentieprofiel 
duurzaam te laten zijn. Dankzij een subsidie van het LerarenOntwikkelFonds (LOF) 
krijgt een leerkracht de mogelijkheid andere leerkrachten te coachen in moderne 
onderwijsvormen. Ook voert een leerkracht een onderzoek uit naar hoe leerkrachten 
leerlingen begeleiden bij hun onderzoeksvragen. De directie geeft aan dat er geen 
specifieke voorwaarden zijn om het profiel duurzaam voort te zetten. 
De jury constateert ten aanzien van evaluatie, borging en duurzaamheid dat de school 
voor de twee pijlers van het excellentieprofiel geen eigen normen en criteria hanteert 
en ook de verbinding tussen de twee pijlers van het excellentieprofiel nog niet binnen 
een PDCA-cyclus evalueert, waardoor de bovengenoemde vragen naar de profielkeuze 
en de aanpak ervan nog niet op een adequate manier kunnen worden beantwoord. 

Ontwikkeling van het excellentieprofiel 

De school heeft concrete en aantoonbare plannen om het excellentieprofiel verder te 
ontwikkelen. 
 
Plannen voor verdere ontwikkeling 
‘‘We willen onderwijs geven dat voor kinderen van nu interessant is en een goede basis 
genereert. Daarom denken we na en praten we over de manier waarop we dat moeten 
doen. Dat wordt gedaan door het mt (directeur; intern begeleider; coördinator onder- en 
bovenbouw) met specialisten (in een specialistisch mt) en het team (in 
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werkbijeenkomsten). Door te evalueren, te prioriteren maar ook door te vragen wat er 
ontbreekt, krijgt het jaarplan vorm. Het team is eigenaar. Dat moet ook, want het team 
moet de verandering/ontwikkeling doorvoeren. Dat is het meest succesvol als het daar 
zelf over mee kan denken. Door meer eigenaarschap loopt de (school)ontwikkeling van 
het team parallel aan de ontwikkeling van de school. De directeur is de spil, maar het 
(zelfsturende) team geeft vorm aan het onderwijs. 
We vinden dat het schoolplan ook een meer levend document zou moeten zijn. Omdat 
we merken dat we doelen bijstellen en de stip op de horizon ook kan verschuiven of zelfs 
meer specifiek wordt. Naar aanleiding van het jaarplan worden al aanpassingen gedaan in 
het schoolplan (in wording). 
Het bevragen van de doelgroep levert ons veel op. Om ons onderwijs te ontwikkelen maar 
ook om de samenwerking te verbeteren. Bijvoorbeeld werken we met een leerlingarena. 
We bevragen een groep kinderen wat we goed doen en wat we kunnen verbeteren. 
Punten die hieruit komen, worden opgepakt door het mt en komen dan weer terug bij 
het team dat er iets van mag vinden. We willen het werken met arena’s nog verder uit 
gaan breiden (leerkrachtarena’s en ouderarena’s).’’ 
 
 

Bevindingen jury betreffende de ontwikkeling van het excellentieprofiel 
Directie en team van de Apollo 11 hebben de afgelopen jaren hun onderwijsconcept 
stapsgewijs veranderd en willen dit verder uitbreiden, waardoor er binnen de 
thema’s meer integratie ontstaat van het curriculum. Het onderwijsaanbod zal dan 
’s morgens het kerncurriculum bevatten en ’s middags het groepsdoorbrekend en 
thematisch werken. In het curriculum wil de school meer verbinding aanbrengen 
tussen het aanleren van de basisvaardigheden in de morgenuren en ’s middags de 
thema’s in ateliers of workshops aanbieden. De leerlingen kunnen units vormen, 
waarbij alle leerlingen van een cluster bij elkaar zitten en niet meer in de eigen 
groep. De school ziet dit ook als een model om de inzet van de leerkrachten goed te 
organiseren.  
Binnen dit concept wil de school het eigenaarschap van de leerlingen vergroten. Het 
werken met een portfolio moet daarvoor uitgebreid worden naar de groepen 1 tot 
en met 6 en ook breder toepasbaar zijn dan alleen voor de thema’s. Aandacht voor 
de executieve functies van de leerlingen past in deze aanpak; dit zijn functies die 
zowel binnen het kerncurriculum als binnen de thema’s bij de leerlingen 
ontwikkeld kunnen worden.  
De school wil de ouderbetrokkenheid versterken en meer als een ‘community’ gaan 
functioneren. Dit betekent meer tijd nemen voor de ouders om samen over hun 
kind te spreken en meer ouders betrekken bij de uitvoering van de thema’s door 
hen gastlessen te laten geven. Met hulp van de Stichting leerKRACHT gaat de school 
een ouderarena opzetten.  
De jury ziet dat basisschool Apollo 11 weet in welke richting ze het excellentieprofiel 
wil ontwikkelen, en beoordeelt deze ontwikkelingen als relevant voor het profiel. 
De jury herkent daarin een breed gedragen visie binnen de school en adviseert deze 
visie nog meer concreet te maken om op een planmatige wijze de gewenste stappen 
te zetten. 

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 
‘‘We delen onze successen op stichtingniveau. Dat kan in een DOPO (directieoverleg 
scholen) of in een netwerk van specialisten (seniorleerkrachten). Ook is er drie keer per 
jaar een uitwisselmoment voor ‘good practises’ voor alle scholen van de stichting. 
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We hebben in 2015 de Wim Kamu-prijs gewonnen (cultuur verbonden met sociale 
vaardigheden) en in 2017 de Utrechtse onderwijsprijs (innovatief onderwijs). 
Vanuit onze betrokkenheid bij stichting leerKRACHT onderhouden wij ook contacten met 
scholen buiten de stichting. In de uitwisseling met deze scholen in een ‘open space’-
bijeenkomst (kennisdeling op aanvraag of aanbod) werd helder dat wij voor de troepen 
uit lopen. Leerkrachten kunnen bij ons inspiratie opdoen op gevarieerd gebied.  
Een van onze doelen is om onze werkwijze te delen en een inspiratieschool te worden 
voor andere scholen in Nederland.’’ 
 
 

Bevindingen jury betreffende externe gerichtheid van de school en externe erkenning van het 
excellentieprofiel 
De externe gerichtheid van de school en de externe kennisdeling betreffen in eerste 
instantie de collega-scholen binnen de Stichting Openbaar Primair Onderwijs 
Utrecht. De reguliere contacten worden gebruikt om ervaringen te delen. Collega-
scholen binnen de Stichting leerKRACHT hebben de Apollo 11 bezocht en ook 
scholen buiten deze twee stichtingen hebben aangegeven de school te willen 
bezoeken: dit in het kader van ‘Onderwijs maak je samen’. Een studiereis naar 
Finland staat op het programma om het onderwijsconcept van de school toe te 
lichten.  
De jury adviseert de school actief te zoeken naar collega-scholen met eenzelfde of 
een vergelijkbaar profiel om van elkaar te leren en het excellentieprofiel verder aan 
te scherpen. 
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3.2 Conclusie jury inzake predicaat 
Excellente School 2017 
 
Basisschool Apollo 11 heeft een ambitieuze directie en dito team met een sterke 
ontwikkelcultuur. Het positieve pedagogisch en didactisch klimaat vormt hiervoor de 
basis en is een van de pijlers van het excellentieprofiel. Het realiseren van een innovatief 
aanbod, de tweede pijler van het excellentieprofiel, wordt mogelijk door de 
samenwerking binnen het team zoals bij het voorbereiden en uitvoeren van de thema’s 
tijdens de bordsessies. De jury heeft het positieve schoolklimaat tijdens haar bezoek aan 
de school ervaren en ouders en leerlingen herkennen het eveneens. 
Het innovatieve aanbod van de school is in ontwikkeling en moet leiden tot een 
geïntegreerd aanbod. De jury ziet hiervoor de nodige voorwaarden aanwezig.  
Als daltonschool zijn eigenaarschap en het bevorderen van de zelfstandigheid van de 
leerlingen belangrijke uitgangspunten voor de Apollo 11. Door de bordsessies ook met de 
leerlingen te houden en de leerlingen groepsdoelen te laten stellen en het bereiken van 
deze doelen met de groep te bespreken, wordt het eigenaarschap van de leerlingen 
bevorderd. Het stellen van doelen op individueel leerlingniveau verdient volgens de jury 
nog aandacht. 
De geldt eveneens voor het evalueren van de resultaten van het excellentieprofiel. Een 
concrete formulering van de gewenste resultaten met behulp van eigen normen en 
criteria zal nog meer richting geven aan de ontwikkelingen van de school. Gezien de 
leerlingenpopulatie zou de school daarbij de ambities ten aanzien van de 
eindopbrengsten naar boven moeten bijstellen.  
De jury acht de betrokkenen goed in staat dit de komende jaren te realiseren. 
 
Alles overziende is de jury van oordeel dat obs Apollo 11 op basis van de door de jury 
waargenomen kenmerken en gerapporteerde bevindingen het predicaat Excellente 
School 2017 primair onderwijs niet toekomt. 
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