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Nuenen, september 2012.

Beste leerlingen, ouders en relaties,
De Crijnsschool is in 2012 kandidaat voor het predicaat ‘Excellente
basisschool!’. Dat vieren we met een boekje!
Zoals van Gogh hoort bij Nuenen, zo horen boeken bij onze school.
De Crijnsschool staat al sinds jaar en dag bekend als kwaliteitsschool
die lezen hoog in haar vaandel heeft staan. Wat is er dan niet mooier
dan een eigen boekje?
Bovendien gaat het ons niet alleen om het oordeel van de jury. Om het
predicaat ‘excellente school’ waardig te zijn, gaat het ons bovenal om
de waardering van onze leerlingen, hun ouders en andere samenwerkingsrelaties. Zij doen ertoe voor ons!
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In de korte aanloop naar de presentatie voor de jury, hebben we
leerlingen, ouders en relaties rondom de school daarom gevraagd of zij
De Crijns een excellente school vinden en zo ja, waarom. De reacties
waren hartverwarmend! De bereidheid een steentje bij te dragen aan
deze publicatie was zo enorm dat we helaas niet alle ontvangen reacties
in deze uitgave konden publiceren. Wij vragen daarvoor uw begrip.
De teksten en foto’s samen zijn voor ons een prachtig geheel geworden waarmee de sterke kanten van onze school vanuit verschillende
perspectieven worden beleefd en belicht.
We wensen u als lezer veel lees- en kijkplezier en uiteraard bent u
meer dan welkom om de onderwijspraktijk op onze school met eigen
ogen te komen zien en proeven. De Crijns staat voor veel, veelzijdig
en met veel plezier leren en blijvend ontwikkelen!
Monique van Ekert
Een trotse directeur
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De kinderen:

Ik vind de Crijnsschool een excellente basisschool...
... omdat we veel activiteiten hebben
zoals toneel. We gaan ook best vaak op
excursie, hebben een moestuin waar we
bijna iedere maandag naar toe gaan. We
hebben leuke leermethodes zoals: mix
en koppel en dubbelrij. En we hebben de
beste meesters en juffen en een super
goede directrice die over alles nadenkt. We
hebben een kinderideeënbus: daar mag je
een briefje in doen waar iets op staat hoe
je de school kan verbeteren.

... omdat wij een ideeënbus hebben. Daar
kun je ideeën voor school in doen. Zo
mogen wij meedenken wat we goed
vinden. Ook met de kindervergadering. Er
is ook een instructie tafel. Daar kun je aan
gaan zitten als je iets niet snapt. Ik vind
het ook suuuuuuuper leuk dat we met
alles-in- een werken.
Renée, groep 8

Maud, groep 6

Het is fijn voor de kinderen die bepaalde
vakken moeilijk vinden, dat ze de steun en
de hulp krijgen die ze nodig hebben. We
hebben ook oefenboekjes en leraren om
te helpen. Ook met de speciale methode is
school veel leuker dan eerst. We hebben
ook een ideeënbus en daar kunnen kinderen
hun mening achter laten. De leerlingen
mogen meedenken wat ze goed vinden
voor school, dat vind ik ook heel fijn.
Evi, groep 8
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... omdat we veel leren en knutselen. We
krijgen al Engels in groep 4 en verkeersles,
ook als we naar de sporthal lopen.
Tess, groep 4

... omdat we goede meneren en juffen
hebben op school en ze leuke dingen
bedenken zoals verrassing, gym, voorlezen,
tekenen, tentoonstelling maken en
computeren.
Fenneke, groep 4

... omdat wij voortaan levelwerk hebben
zodat slimme kinderen ook uitgedaagd
worden en lekker kunnen doorwerken
Mara, groep 8

De kinderen:
... omdat de dingen die we leren leerzaam
zijn en we soms ook een viering met de
hele school doen om op te treden. Dat
kunnen wij heel goed! Een spreekbeurt
lijkt me ook leuk!
Guusje, groep 4

Ik vind de Crijnsschool een excellente basisschool...

... omdat ik door mijn “rugzaktijd” een
betere concentratie heb gekregen, beter
heb leren plannen, zelfstandiger ben
geworden en beter kan samenwerken.
Dat komt omdat ik heb geleerd andere
kinderen en mijzelf beter te begrijpen.
Victor, groep 8.

... omdat we al in groep 4 Engels hadden.
We hebben een tuintje waar we veel
groenten van krijgen. Dat is leuk, ik heb
nu thuis ook een tuintje met groente. En
we gaan soms tijdens het knutselen naar
buiten en dan gaan we voetballen en dat
is top. We hebben vaak werkstukken en
dat is leuk maar het is ook leuk om over
landen te praten. En we gaan vaak op een
schoolreisje net zo als de Efteling en we
zijn ook naar de schatkamer geweest. Het
is gewoon een top school !
Bram, groep 6

... omdat we zoveel verschillende dingen
doen. Ik vind alles leuk, vooral duo-lezen en
drama.

... omdat we een super leesschool én een
goede rekenschool zijn. We leren mooi
schrijven en we hebben goede regels. We
leren veel over de thema’s, ook Engels. Er
wordt veel georganiseerd, bijvoorbeeld
de kindervergadering en vieringen, de
kindermarkt enz.
Sannae en Jules, groep 5

Maud, groep 4

... omdat we een leesschool zijn, goede
juffen en meesters hebben, fijne
hulpmiddelen en omdat we leren goed
samen te werken, bijvoorbeeld met mix
en koppel. We hebben ook weektaken,
goede klassenregels en goede afspraken.

... omdat de meneren en juffen leuk, lief en
behulpzaam zijn. De lessen zijn fijn. Ik vind
het een mooie school!
Sanne, groep 4

... omdat ik de juffen en meneren aardig
vind en ze helpen ons ook. Stiekem maken
ze grapjes en we hoeven niet altijd op
onze stoel te zitten om te leren.
Lieke, groep 4

... omdat we alles eerder doen zodat we
het op de middelbare beter kunnen maken.
We leuke en leerzame excursies hebben
en leuke buiten speel activiteiten en ook
leuke liedjes doen voor de plankenkoorts.
Dit is een TOP TOP school, de beste op de
hele wereld.

... omdat we alles-in-1 hebben. Ik ken
niemand die dat ook heeft. Anderen
hebben allemaal aparte vakken. Er zitten
goeie vrienden op deze school!

Romy, groep 6

Daan, groep 8.

... omdat we de allernieuwste methode
hebben. Je kunt altijd terecht als je iets
niet snapt. En het is een kleine en knusse
school.

... omdat je zelf mag kiezen of je ’s
middags thuis wilt eten of op school blijft.
Ik vind het wel leuk dat wij op vrijdag om
half 1 uit zijn!!!

Janiek, groep 7

Claudia, groep 8

Sterre en Thomas, groep 5
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De kinderen:

Ik vind de Crijnsschool een excellente basisschool...
... omdat we de kindervergadering hebben

... omdat we nieuwe leermethodes
hebben: alles-in-1 en alles-apart.
Maar ook leren gaat zo sneller en als je
ergens moeite mee hebt, kom je bij een
speciaal groepje aan de instructietafel
met de meneer of juf. Handvaardigheid en
tekenen is leuk. We werken met thema’s
en je mag boeken van thuis meenemen. Op
school hebben we er ook veel, we zijn een
echte leesschool. Dit is mijn mening.
Emma, groep 6

Eva, groep 7

... omdat je leuk les krijgt met bijv.
mix en koppel, dubbelrij enz. We doen
tipkaarten, we hebben een moestuin.
Bijna elke donderdagmiddag als we aan
het knutselen of tekenen zijn gaan we
tussendoor even naar buiten, dat doen we
op het grasveldje achter onze school. En
we doen ook veel serieuze dingen zoals
rekenen, en begrijpend lezen met teksten
van het project. we werken nu aan Europa,
en we leren heel veel.

... omdat er instructietafels zijn. Als
kinderen ergens moeite mee hebben zoals
rekenen en spelling kunnen ze je daarmee
helpen.
Sophie, groep 8

Esper, groep 6

... omdat we aan het einde van een project
aan ouders laten zien wat we geleerd
hebben met een tentoonstelling of
musical of schoolviering.
Lieke, groep 8

... omdat de meesters en juffen altijd voor
je klaarstaan. We hebben nu alles in 1 en
alles apart dat is echt heel erg leuk. Elke
keer als je binnenkomt is de sfeer erg
gezellig. Het speelplein is groot en in de
klas werken we vaak samen met vier of
twee kinderen en soms alleen.
Kim, groep 8
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Onze ouders:
... omdat onze zoon heerlijk in zijn vel zit,
graag naar school gaat en een goed niveau
heeft bereikt. Ook onze dochter heeft haar
prestaties verbeterd. Na anderhalf jaar
kunnen we concluderen dat het effect
van onze verhuizing niet 100% maar 200%
is. We hebben maar één verwijt gehad
van onze kinderen: “waarom zijn we niet
eerder naar deze school gegaan.” In de top
3 van de kinderen staat de Crijnsschool
dan ook met stip op 1. Een groter
compliment kan een school niet krijgen,
kinderen die zeer duidelijk het gevoel en
resultaat verwoorden en praten als goede
ambassadeurs. De school is: vernieuwend,
duidelijk, positief, aandachtig, attent,
creatief, voortdurend in beweging en
enthousiast. Voor ons “een kleine school
met een heel groot hart”!
Gaby Peters en Henriëtte de Haas

Ik vind de Crijnsschool een excellente basisschool...

... omdat het een sociale school is met
korte lijnen tussen ouders, team en
anderen. Onze kinderen hebben een hele
tijd geleden op school gezeten en een fijne
tijd gehad. Intussen blijft de school zich
ontwikkelen om kinderen steeds nieuwe
kansen te bieden die bij deze tijd en de
toekomst passen.
Een tevreden ouder van oud-leerlingen /
overblijfmoeder (al 18 jaar)

... omdat er veel ondersteuning geboden
wordt aan leerlingen om te leren: door
toneelstukjes, werkstukken, thematafels
enz. wordt veel leerstof visueel gemaakt
en vinden kinderen het leuker om te leren.
Daardoor lukt het dan weer beter.
Gaby van Kolk

... omdat het een kleine school is met
een zeer betrokken schoolteam dat elk
jaar weer met veel enthousiasme en
creativiteit de leerlingen enthousiasmeert
en uitdaagt om samen te leren en te
groeien. Kinderen en ouders worden
uitgenodigd te participeren.
Sabine Eijkman

... omdat onderwijskwaliteit en goede
resultaten hoog in het vaandel staan
evenals leren met plezier. De keuzes die
school maakt voor vernieuwingen worden
hierop steeds gebaseerd en dit wordt ook
goed gecommuniceerd.
Fam. van Rooij
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Onze ouders:
... omdat we mede dankzij de WIKI goed op
de hoogte zijn wat er in de klas geleerd
wordt en onze dochter thuis vaker dingen
vertelt en dingen wil laten zien of wil
oefenen op de WIKI-blz.
Een tevreden ouder

... omdat er naast de “gewone” basis ook
erg veel aandacht wordt besteed aan het
opgroeien als een goed mens.
Christian van der Sanden
(vice-voorzitter ouderraad)

Ik vind de Crijnsschool een excellente basisschool...

... omdat je direct bij binnenkomst
de warmte en sfeer voelt van een
goed samenwerkend team! Dit geeft
een “thuisgevoel” voor de leerlingen.
Omdat er ook gewerkt wordt met een
gestructureerd en gevarieerd programma
en werkvormen, wordt er veel,
veelzijdig en met veel plezier geleerd en
gepresteerd!
Dorine van der Linden

... omdat er goede aandacht is voor
individuele leerlingen: zowel voor knappe
koppen als kinderen die een extra steuntje
in de rug nodig hebben. Het team is hecht
en kent haar leerlingen en ouders goed.
Annette Kemps

... omdat onze twee kinderen goed
presteren en met veel plezier naar
school gaan. Ook de communicatie met
leerkrachten, directie en de conciërge is
uitstekend! De WIKI is fantastisch!
Fam. Stoop

... omdat ze blijven groeien: letterlijk en
figuurlijk! Er staat een ijzersterk team
van leerkrachten, directie, begeleiders
en ouders die in een prettige sfeer goed
samenwerken.
Els en Marc Smits
(voorzitter OR en overblijfmoeder)

... omdat het team altijd klaar staat om
zaken te bespreken en evt. problemen
oplost. En er wordt gewerkt met moderne
onderwijsmiddelen en –methodes!

... omdat deze school de reguliere lesstof
op een gestructureerde en creatieve wijze
weet over te brengen op haar leerlingen.
De kleinschaligheid draagt bij aan een
passend leerpakket voor kinderen: zowel
in geval van extra ondersteuning als extra
uitdagende opdrachten.
Marjol van Nisselrooij

Adriana Boogerman
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Onze ouders:

Ik vind de Crijnsschool een excellente basisschool...

... omdat er veel wordt gezongen en onze
kleinkinderen daar blij van worden.
Lenny Brouwers-Lelieveld, oma

... omdat de kinderen zich in een plezierige
omgeving ontwikkelen tot de nieuwste
innovatieve generatie en ze na acht jaar
met veel zelfvertrouwen en bagage deze
school verlaten om de volgende stap in de
toekomst te zetten.

... omdat de school zich in een open dialoog
met ouders opstelt waardoor zowel
kinderen als ouders zich gezien, gehoord
en gewaardeerd voelen. Een visie en
aanpak die zich vertaalt in geweldige groei
en positieve ontwikkeling van onze zoon,
ondanks zijn auditieve problematiek.
Tevreden ouders

Meike Hoek

... omdat onze kinderen het goed gedaan
hebben op school en het ontzettend fijn
hebben gehad door de goede begeleiding.
Het is goed dat er steeds vernieuwd
wordt en moderne methoden en middelen
worden gebruikt.

... omdat er voor elk kind uitstekende
begeleiding geboden wordt. Bijvoorbeeld
bij leerproblemen. De communicatie
tussen leerkrachten, directie, leerlingen en
ouders is optimaal!
Marie-Louise Driessen

Fam. Steenbakkers

... omdat het kleinschalige, sfeervolle,
kneuterige wordt gecombineerd met
een bijzonder professionele manier van
onderwijs. Onze kinderen ontwikkelen zich
uitstekend in een omgeving waar ze zich
happy voelen!
Ghislaine van Hooff
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... omdat ze uitgaat en aansluit bij
de talenten en vaardigheden van
verschillende kinderen. Ze weet
met veel enthousiasme een positief
oplossingsgerichte houding en prettig
sociaal-emotioneel klimaat te combineren
met aansprekende innovatieve
onderwijsmethoden.
Een tevreden ouder

... omdat de kinderen, door de kleinschalige
en persoonlijke benadering van de school,
er al vanaf de eerste dag een tweede thuis
vinden. De inzet en gedrevenheid van
het team is enorm, ondanks de beperkte
middelen. De alles-in-1 methode is een
geweldig systeem dat helemaal aansluit
bij het moderne kind. De keuze voor dit
systeem onderstreept jullie inzicht in hoe
je kinderen vandaag de dag motiveert om
te leren. Conclusie: een gedreven team
dat met behoud van klassieke schoolse
waarden op een moderne manier onderwijs
geeft. Onze drie kinderen hebben het
geweldig naar hun zin. Wij zijn verbaasd
over de vorderingen die ze maken.
Jacques en Claudia Janssen
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Onze collega’s:
... omdat we een school zijn waar binnen
een fantastisch pedagogisch klimaat
uitstekende opbrengsten gerealiseerd
worden. “Veel, veelzijdig en met veel
plezier leren” maken we waar met ons
talentvolle en energieke team.
De respectvolle samenwerkingsrelatie met
ouders en verzorgers maakt onze X-Factor
compleet!
Monique van Ekert-Koene, directeur

... omdat ik de sfeer als heel prettig ervaar.
Ik heb op veel basisscholen ingevallen voor
ik hier kwam te werken, maar hoe er met
elkaar wordt omgegaan heb ik nergens
anders gevoeld. Een kind bij mij in de klas
heeft gezegd als “de school is met veel
energie”. Dit vond ik een mooie uitspraak,
waarin ik me zeker kon verplaatsen. En
dan voel ik vooral positieve energie. Zowel
bij collega’s, kinderen, ouders en externe
begeleiders.
Koen Moors, leerkracht en ICT-coach
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Ik vind de Crijnsschool een excellente basisschool...

... omdat we als team beseffen hoe
belangrijk het is dat álle kinderen lekker
in hun vel zitten en zich ontwikkelen.
Hierdoor is er een goed “vangnet” rondom
de zorgleerlingen. Leerkrachten, ouders en
kinderen zelf geven aan wat ze belangrijk
vinden om aan te werken. We maken een
begeleidingsplan en vervolgens gaan we
samen met collega’s, ouders, kinderen en
soms klasgenoten aan het werk om de
gestelde doelen te realiseren. De mooiste
complimenten komen van klasgenoten die
aan het eind van het schooljaar vertellen
dat er zoveel bereikt is! De Crijns voelt als
een warm bad: teamleden hebben echt
wat voor elkaar over en dat stralen ze uit
op de kinderen.
Miekie Koster, leerkracht en
rugzakbegeleidster

... omdat kinderen, leerkrachten en ouders
een grote betrokkenheid laten zien,
intrinsiek gemotiveerd zijn en daardoor
veel positieve energie krijgen, wat leidt
tot een positieve vicieuze cirkel.
Yvonne Elling, intern begeleidster en
leesspecialist

... omdat de hele school wordt verwarmd
door een netwerk van liefde en echtheid
van de mensen die er komen. Deze
warmte dringt door tot in alle gelederen
in en rond de school.Het zorgt voor plezier,
respect en betrokkenheid; het zorgt voor
zinvolle en goede vernieuwingen; het
zorgt voor creativiteit en zorgzaamheid;
het zorgt voor een professionele, veilige
en rijke leeromgeving; het zorgt voor
saamhorigheid in vreugde, in verdriet en in
leren van elkaar”.
Anette Claassen
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Onze collega’s:

Ik vind de Crijnsschool een excellente basisschool...

... omdat we een school zijn waar we
ons steeds blijven specialiseren. We
hebben duidelijk in beeld hoe de kinderen
presteren en welke kinderen extra
ondersteuning/uitdaging nodig hebben.
Hierop passen we ons onderwijsaanbod
aan, zodat we een school blijven waar
veel, veelzijdig en met veel plezier geleerd
wordt!
Lonneke Sijmons, leerkracht en
rekenspecialist

... omdat ik veel geleerd heb over
coöperatieve werkvormen: Ik vind ze
erg fijn om te gebruiken en ik zie hoe
enthousiast en betrokken de kinderen
hierdoor bezig zijn tijdens de lessen. Met
veel plezier naar school, zowel leerlingen
als collega’s!!!

... omdat we een open school zijn. Het
team staat open voor vernieuwingen. Er
heerst een sfeer waarin we voor elkaar
willen werken. Samen zijn we sterk. We
steunen elkaar op professioneel gebied
maar ook op persoonlijk vlak staan we
voor elkaar klaar. Dat maakt dat ik altijd
zin heb om te werken en uitdagingen
aan te gaan samen met mijn collega’s.
Excellent zijn we ook in het geven van
onderwijszorg aan de leerlingen. We
houden de prestaties van de leerlingen
nauwlettend in de gaten. En ook de
sociaal-emotionele ontwikkeling vinden
we belangrijk. De meer- en hoogbegaafde
leerlingen krijgen de aandacht die ze
nodig hebben. Excellent zijn we verder in
het bieden van veiligheid, rust, structuur
en regelmaat. Excellent zijn we bijna
met coöperatief leren in combinatie met
verschillende vak- en vormingsgebieden.

... omdat het team, ouders en kind
een grote onderlinge betrokkenheid
hebben. Waar hulp nodig is, wordt direct
gehandeld. De lijnen zijn kort. Er heerst
een prettige sfeer waar iedereen zich
thuis voelt, zichzelf kan zijn en zich van
daaruit optimaal kan ontwikkelen.
Silvia Wientjes

Maureen van den Boom

Ellen van den Hurk
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Onze relaties:
... omdat het schoolteam in staat is
structureel hoge resultaten te behalen en
de invulling van het schoolconcept goed
verzorgt. Kinderen staan in alle opzichten
centraal. Er is één pedagogisch klimaat. De
school communiceert op een constructieve
manier met ouders, is bij de tijd met het
invoeren van vernieuwingen zonder dat
men overhaast te werk te gaat. Men geeft
de Koers van het bestuur op een originele
wijze vorm.
Niek van der Zanden, voorzitter College
van Bestuur

... omdat de opbrengsten en tussen
opbrengsten prima zijn en het team
de eensluidende visie van de school ook
waarmaakt. Met digitale media heeft ze
een eigentijdse communicatie met ouders
opgestart (o.a. WIKI). De school streeft
naar duurzame schoolontwikkeling en
onderwijsvernieuwing (w.o. coöperatief
leren)
Michel van de Ven, ICT-Coördinator
stichting De Eenbes
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Ik vind de Crijnsschool een excellente basisschool...

... omdat o.a. het personeelsbeleid
(aandacht voor de medewerkers)
bovengemiddeld is. Er wordt gedacht in
kansen en oplossingen (i.p.v. problemen).
Bij de invulling van het interne
mobiliteitsbeleid geven veel medewerkers
deze school als favoriet aan.
W.J. van de Wouw, beleidsadviseur HRM

... omdat de school naast de ontwikkeling
van leerlingen ook specifiek aandacht heeft
voor de ontwikkeling van alle leerkrachten.
Dit gebeurt in een positieve en
professionele werksfeer. De leerkrachten
zijn zich ervan bewust dat hun individuele
en gezamenlijke groei een belangrijke
bijdrage levert aan het actief en met
betrokkenheid leren van de leerlingen.
Mat Custers, senior adviseur
onderwijsontwikkeling BCO
Onderwijsadvies.

... omdat zij een geweldige combinatie
gemaakt hebben van projectmatig
onderwijs en coöperatief leren. Zij
dagen de kinderen uit en vergroten de
betrokkenheid door samen te werken en
te leren in een zeer goed georganiseerde
en voor leerlingen gestructureerde
omgeving.
Mariëtte Franssen, collega-directeur

... omdat wij daar genieten! Wij geven
niet alleen advies over problematiek
op zorgniveau 3 – 4 en 5 maar zijn ook
getuige van de ontwikkeling die de school
inzet. Wij halen daar veel. Op die manier
kunnen wij dat ook weer uitdragen naar
andere scholen. De zorgroute staat!.
De leerkrachten zijn professioneel;
durven zich kwetsbaar op te stellen
en zijn voortdurend bezig zich verder
te ontwikkelen. De overleggen in het
zorgteam worden gekenmerkt door
een warme en betrokken houding naar
kinderen en ouders, zonder daarbij de
professionaliteit te verliezen.
Wilma Koopmans, Adviseur
Expertisecentrum Geldrop / WSNS
Geldrop-Mierlo

... omdat elke uitdaging en elk idee
wordt omgezet in handelen door
alle medewerkers,waarbij Monique
de inspirerende leider is. Door haar
enthousiaste en doortastende houding
krijgt elk kind een kans! En worden ouders
als partner gezien!
Margriet Smeulders, teamleider
Silvester-Bernadette, Helmond
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Onze relaties:
... omdat de school gedragen wordt door
kinderen, ouders en leerkrachten. Samen
leren, samen spelen rond een bepaald
thema, dat werkt! Gestructureerd, met
veel doorgaande lijnen voor leerlingen: van
groep 1 t/m groep 8.
Kitty Koolen, collega-leerkracht
Silvester-Bernadetteschool Helmond

... omdat zij het voor elkaar krijgt ,ondanks
de regionale krimp, het aantal leerlingen te
laten groeien. Zij weten de leerlingen en
de ouders aan zich te binden. Een knappe
prestatie!
Betty Bonekamp, leerplichtambtenaar
gemeente Nuenen.

Ik vind de Crijnsschool een excellente
basisschool, omdat leerkrachten en
directie samen met de ouders al vele
jaren optimale leerresultaten weten te
behalen met behoud van welbevinden en
motivatie van de kinderen en een grote
waardering van de ouders voor het totale
onderwijsaanbod.

Ik vind de Crijnsschool een excellente basisschool...

... omdat deze school een directrice
heeft die inspireert. Door haar houding
en gedrag is zij een voorbeeld voor haar
collega’s. Ze laat zien hoe je omgaat met
leerlingen. Ouders nemen dat ook waar
en zijn enthousiast. Zij zien hoe hun kind
op school het beste krijgt. Zij praktiseert
“positief denken” en “denken in kansen”.
Autoriteit van leiding geven is bij haar
niet gebaseerd op autoritair gedrag. Ze
geeft leiding met een warme menselijke
trek, met oog en zorg voor iedereen in de
organisatie, zonder de taken uit het oog te
verliezen. Dat maakt dat iedereen er voor
gaat. Een school die zo breed gedragen
wordt en waar zoveel energie vrij komt,
verdient de titel excellentie.
Tin Coolen, oud-directeur basisonderwijs

... omdat de school aansluit bij de talenten
en vaardigheden van kinderen. Met
veel enthousiasme weet de school een
positief oplossingsgerichte houding en
prettig sociaal-emotioneel klimaat te
combineren met aansprekende innovatieve
onderwijsmethoden. De uitwisseling en
samenwerking met het team verloopt
bijzonder prettig: een kind kan met de
handreikingen en tips vanuit de individuele
begeleiding altijd op school terecht, zodat
het kind nieuwe vaardigheden kan oefenen
en integreren in de dagelijkse praktijk.
Leerkrachten volgen en stimuleren de
voortgang van het kind door het aanreiken
van concrete feedback en observaties
vanuit de schoolsituatie, zodat ik deze
vervolgens weer kan verwerken.
Ouder en kind, school en externe
ondersteunende begeleiding werken in
dialoog samen: een duidelijk voorbeeld
van win-win met het kind als grootste
winnaar!
Sascha Brandsma, kindercounsellor Het
KinderCollectief

John Hellegers, collega-directeur
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De Crijnsschool in een notendop

Uitstekende resultaten

De Crijnsschool is met zo’n 195 leerlingen een relatief kleine
school, groot in kwaliteit en onderwijszorg. Wij vinden dat
kinderen op school veel, veelzijdig en met veel plezier moeten
leren. Een fijne sfeer is daarbij een belangrijk uitgangspunt.
In onze groepen is veel aandacht voor verschillen in capaciteiten,
interesses en werktempo. We werken in een goed voorbereide,
gestructureerde omgeving aan uitdagende thema’s en projecten.
Leerlingen werken afwisselend individueel, klassikaal of met
gestructureerde coöperatieve werkvormen. We maken gebruik van
moderne middelen als digitale schoolborden, computers en laptops
en bieden de leerlingen Engels aan vanaf groep 4. We gaan vaak op
excursie.
Voor de meer- en hoogbegaafde kinderen hebben de Nuenense
Eenbesscholen gezamenlijk Plusklas “ De Ontdekstek” opgericht,
waar die kinderen elkaar wekelijks ontmoeten en samenwerken.
Lezen is een speerpunt van de school. Dit is immers een
vaardigheid die bij alle schoolvakken, en ook in het dagelijkse leven
onontbeerlijk is. We bieden passend onderwijs aan kinderen met
dyslexie, autisme, AD(H)D, beperkt zicht of beperkt gehoor.
Voor alle leerlingen geldt dat we samen met hen en hun ouders
eruit willen halen wat erin zit! Leerkrachten houden o.a. daarom
een WIKI- pagina actueel. Ouders worden hiermee geïnformeerd
over de onderwijsinhoud in de groepen. Via de links op deze pagina
kunnen leerlingen en ouders thuis lesstof herhalen en/of verdiepen.
Een goede relatie met ouders achten we essentieel. Ook voor hen
willen we een school zijn waar zij zich “thuis” voelen.

Scores en uitstroom van groep 8-leerlingen
Voor het predicaat excellente basisschool zijn hoge leerlingresultaten
voorwaardelijk. Om een beeld te geven van de behaalde toetsresultaten, hebben wij deze over de laatste vijf jaren in beeld gebracht.
Hierbij vermelden wij dat al onze leerlingen deelnemen aan de
Eindtoets, dus ook de kinderen die met veel extra zorg het regulier
onderwijs op onze school hebben gevolgd.

De werkelijkheid van de school

•	
In 2011-2012 was de schoolscore 539,3. Het gemiddelde van leerlingen die zes jaar of langer op onze school hebben gezeten zelfs 540.
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•	
Als we bovenstaande grafiek bekijken, mogen we constateren dat
de kinderen doorgaans boven het eindniveau van alle vergelijkbare
scholen hebben gescoord. We voldoen ruimschoots aan het Citogemiddelde van de wegingsgroep waartoe wij behoren.
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Onze ouderpopulatie is over het algemeen goed tot hoog opgeleid.
Zowel school als ouders hebben hoge verwachtingen van kinderen.
We investeren vanaf de kennismaking veel tijd in het verzorgen van
duidelijke en tijdige informatie en in communicatie met verzorgers.
Ouders worden betrokken bij handelingsplannen en volgen de inhoud
van het onderwijs in de klas door in te loggen op de WIKI−pagina van
de groep van hun kind(eren): crijnsschool.pbworks.com. Leerkrachten actualiseren deze pagina’s. (Groot)ouders en leerlingen kunnen
filmpjes nog eens bekijken en via links bepaalde oefeningen herhalen
of extra maken. Daarnaast zijn er veel werkgroepen (teamleden met
ouders) actief binnen de school. Ouders schrijven zich in naar gelang
passies en talenten.
Leerlingen, ouders en leerkrachten voeren samen doelgesprekken
om gezamenlijk te bespreken wat ze de komende maanden willen
bereiken. We zijn hiermee gestart in groep 8 en de leerlingen kunnen
prima verwoorden wat ze voor ogen hebben, wat hun talenten zijn en
waaraan ze nog extra willen werken samen met de leerkrachten en
ouders. Ouders en leerkrachten onderschrijven over het algemeen de
ideeën van het kind, waardoor een positieve energie rondom de leerling ontstaat en er veel, veelzijdig en met veel plezier geleerd wordt!

Factoren die aantoonbaar bijdragen aan de resultaten in
relatie met de visie.
Accenten binnen het onderwijsproces
We willen dat onze leerlingen veel, veelzijdig en met veel plezier kunnen leren! Opbrengstgericht werken sluit vooral aan bij “veel leren”.
Afwisseling van effectieve werkvormen sluit aan bij ‘veel’, ‘veelzijdig’
én ‘leren met veel plezier’. Een gedifferentieerd aanbod draagt ook
bij aan “veel, veelzijdig en met veel plezier leren”. Een doorgaande
lijn van afspraken en structuren door de school bieden daarnaast rust
en houvast aan kinderen en collega’s en vormen een stabiele basis om
leergierig en in ontwikkeling te kunnen blijven.
De resultaten zijn grotendeels het gevolg van de manier waarop we
werken. We zijn ervan overtuigd dat de afwisseling van effectieve
werkvormen een belangrijke bijdrage leveren aan de opbrengsten en
het plezier waarmee deze gehaald worden:
In groep 1−2 wordt gewerkt met grote en kleine kring en werklessen
met vrije, geleide en beperkte keuze. De kinderen leren te werken
met een kleine weektaak. Daarnaast leren we de kleuters een handvol
coöperatieve werkvormen aan, waar van groep 3 t/m 8 op wordt
voortgebouwd. Vanaf groep 3 wordt het directe instructiemodel gehanteerd en werken leerlingen afwisselend klassikaal, individueel en met
gestructureerde coöperatieve werkvormen (volgens Spencer Kagen) in
twee− of viertallen samen.
We halen uit de leerlingen wat erin zit. Leerkrachten zijn daartoe zeer
gemotiveerd en zorgen voor een rijk aanbod, meten zeer regelmatig
met methodetoetsen en CITO−toetsen volgens de toetskalender, analyseren de uitslagen en stemmen het vervolgaanbod af. Elke groep
wordt minimaal twee keer per jaar besproken door de leerkracht met
de IB−er en directeur waarbij de uitgangspunten, doelstellingen en
actiepunten worden besproken en vastgelegd volgens een format.
Resultaten van CITO−toetsen worden schoolbreed in kaart gebracht,
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besproken en gevierd!
M.b.v. kleine kring en directe instructiemodel wordt gedifferentieerde
instructie geboden en organiseren we extra leertijd voor kinderen die
dat nodig hebben. Leerlingen die meer aan kunnen, werken met de
methode Levelwerk, zodat ook zij zich blijven ontwikkelen en veelzijdig uitgedaagd worden. Hoogintelligente en hoogbegaafde leerlingen
mogen daarnaast een dagdeel per week naar Plusklas ‘De ontdekstek’,
de gezamenlijke plusklas van de Nuenense scholen van onze stichting,
die door onze school een warm hart wordt toegedragen. De leskisten
bij de thematische methode alles−in−1 bieden een schat aan verwerkingsopdrachten. Hiermee — en met de coöperatieve werkvormen
— komen we tegemoet aan verschillende intelligenties van kinderen.
(Naar Howard Gardner) De ontwikkeling van de leerlingen en de
groepen wordt nauwkeurig gevolgd. Stilstaan in ontwikkeling is geen
optie! Daar worden onmiddellijk acties aan verbonden ten gunste van
de resultaten. Met name door veelvuldig gebruik van coöperatieve
werkvormen zijn de leerlingen actiever aan het werk tijdens de lessen en leren ze meer van en met elkaar dan toen er ‘vroeger’ eentje
een beurt kreeg en de rest van de klas afhaakte. Door de methode
alles−in−1 en door WIKI is de betrokkenheid enorm gestegen en blijven
kinderen vaak ook thuis met het thema bezig, vertellen ze hun ouders
erover en oefenen/leren ze meer.

Personeelsbeleid
De kwaliteit van het onderwijs wordt gemaakt door de persoon voor de
klas. De invulling hiervan is onderwerp van gesprek tijdens de gesprekkencyclus en tijdens team− en studiebijeenkomsten. Leerkrachten
blijven reflecteren en scholen. (Sommigen moeten hierin zelfs geremd
worden) tbv hun eigen groei en de schoolontwikkeling. Er heerst een
fijne werksfeer waar mensen samen leren en samen delen. Collega’s
geven aan dit zeer waardevol te vinden en ook nieuwe mensen voelen
zich hierdoor direct thuis. Bij vacatures zoeken we naar aanvullende
talenten binnen het team.

Accenten binnen de organisatie om tot excellentie te komen
Personeel, leerlingen en ouders maken samen de school en zijn allemaal van invloed op de prestaties die de leerlingen uiteindelijk weten
te behalen.
Wanneer het werkt als een drie−eenheid, ontstaat een positieve cirkel
met een fijne werksfeer, kinderen en volwassenen die trots zijn op
zichzelf en elkaar, dat delen en samen groeien in allerlei opzichten.

Ouderbetrokkenheid
Mét ouders komen we verder is ons motto! Zie ook het onderdeel de
werkelijkheid van de school. Zij en wij willen het beste voor de kinderen én eruit halen wat erin zit. Onze ouders zijn tevreden en trots op
hun kinderen en op onze school. We communiceren tijdig en
duidelijk en de lijntjes tussen de verschillende geledingen zijn kort.
We hebben een goed gevulde MR en OR en een groot aanbod van betrokken ouders voor de vele werkgroepen. Deze ouders zijn onze beste
ambassadeurs. Mede hierdoor zijn we binnen drie jaar gegroeid
van 158 naar bijna 200 leerlingen.

Leerlingentevredenheid
Uit het tevredenheidonderzoek (voorjaar 2011) bij team, ouders en
leerlingen scoorden we een dikke 8. Toch waren er met name bij de
kinderen uit de toenmalige groep 7 en 8 enkele signalen dat zij minder
tevreden waren dan ouders en leerkrachten inschatten. Sindsdien
organiseert de directeur tweemaandelijks een leerlingvergadering
met kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 om hen naar hun mening
en ideeën te vragen. Ook handelingsplannen worden daarom met
hen besproken. Daarnaast is een kinderideeënbus gemaakt waar alle
leerlingen een idee in kwijt kunnen. De ingekomen post vormt vast
onderdeel van de kindervergaderingen.

Passend onderwijs:
Excellente en hoogbegaafde leerlingen:
We gebruiken het DHH en/of aanvullende onderzoeken om hoogbegaafdheid vast te stellen. M.b.v. toetsen bekijken we steeds vooruit
wat de slimme leerlingen van het reguliere aanbod moeten volgen
en wat ze uit Levelwerk doen. Idem voor deelname aan de plusklas
en coaching vanuit de plusklas door de gespecialiseerde leerkracht.
De moderne methodes die we gebruiken zijn voor elke groep op drie
niveaus uitgewerkt, zodat elke leerling met het project mee kan doen
en tegelijkertijd met een passend aanbod werkt.
Voor een overzicht van de gebruikte methodes verwijzen we u naar de
schoolgids.
Leerlingen met andere speciale onderwijsbehoeften:
De gedifferentieerde instructie, handelingsplannen en extra oefentijd van de leerkracht en/of ouders zijn gericht op de zorgleerlingen
en deels op de hoogbegaafde leerlingen. Een gespecialiseerde leerkracht begeleidt de rugzakleerlingen op school en draagt zorg voor
een goede afstemming tussen leerkracht, ouders en AB−er.
Medewerkers van het expertisecentrum complimenteren ons regel
matig m.b.t. de structuur en hoeveelheid onderwijszorg die we
binnen de klassen weten te bieden.
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Wij vinden de Crijnsschool een excellente basisschool!

Inspecteur J.Crijnsschool
Heikampen 3
Postbus 101
5670 AC Nuenen
Tel:
Fax:
E-mail:
website:

040-2835349
040-2913989
m.vanekert@crijnsschool.nl
www.crijnsschool.nl
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onderwijs aan 5.800 leerlingen.
www.eenbes.nl
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