3.2 Conclusie jury inzake predicaat
Excellente School 2017
Twee op enige afstand van elkaar gelegen, zelfstandige Calvijnscholen in Krabbendijke
verzorgen samen de opleiding vmbo-basis en -kader. De onderbouw is gevestigd in de
Appelstraat, de bovenbouw in Kerkpolder. Van de ongeveer 500 bovenbouwleerlingen is
40 procent afkomstig van de Appelstraat, de overige 60 procent komt van andere
Calvijnscholen in de regio. De inspectie noteert in het verslag van haar onderzoek dat de
beide scholen een twee-eenheid vormen. De jury komt op basis van de verzamelde
documentatie en de bevindingen bij een tweedaags bezoek aan de scholen tot dezelfde
conclusie. Naast de gedeelde levensbeschouwelijke en onderwijskundige identiteit van de
scholen is vooral de hechte bilaterale samenwerking tussen de beide vestigingen de
verklaring voor deze ‘duale eenheid’.
Met de woorden “uitdagend en contextrijk onderwijs gekoppeld aan rechtdoen aan
verschillen” geeft de school de drieledige kern weer van het excellentieprofiel en van de
aanpak van het excellentieprofiel. Wat zich in de dagelijkse praktijk ontwikkeld heeft, is
de basis gaan vormen van het excellentieprofiel, heeft handen en voeten gekregen als
onderscheidend concept. De leerlingen worden uitgedaagd naar het hoogst haalbare
opleidingsniveau te reiken. De school biedt een op de vmbo-leerling toegesneden
benadering: pedagogisch door met zorg en begeleiding de onmisbare vertrouwensrelatie
te scheppen, en didactisch door met een didactiek van ‘leren door doen’ aan te sluiten op
de leerstijl van de vmbo’er. ‘Relatie gaat voor kennis’ is de schoolmantra. Met een aantal
zelf ontwikkelde leerlijnen steekt de school in op individuele wensen en mogelijkheden
van de leerlingen, het pvmbo, het pre-mbo, de zomerschool en de vakhavo, en met
curricula die over de grenzen van de profielen en afdelingen gaan. Het met professionele
steun ontwikkelde LOB-programma is door andere scholen overgenomen.
Het Calvijn College boekt met deze aanpak bovengemiddelde resultaten op de bekende
indicatoren van de inspectie. De uitstroom zonder diploma blijft beperkt tot een enkele
leerling. De vervolgopleidingen zijn positief. Mede aan de samenwerking met het mbo
dankt de school de genoemde nieuwe leerlijnen. De intensieve contacten met het
bedrijfsleven geven het vmbo-onderwijs op het Calvijn College de in het
excellentieprofiel genoemde maatschappelijke inbedding.
De goede kwaliteitscultuur, ook naar het oordeel van de inspectie, zorgt voor borging van
het bereikte en geleerde in school- en teamplan.
Het Calvijn College is met de zelf ontwikkelde leerlijnen creatief en innovatief. Aan
nieuwe plannen is geen gebrek. De docent als leercoach, de zesde rol van de docent,
komt eraan. Formatief lesgeven en toetsen staan op de ontwikkelagenda. In de plg’s, de
denktanks, wordt nagedacht over hoe het excellentieprofiel verder te ontwikkelen. Daar
wordt de dialoog gevoerd, worden de lijnen samen met de directie uitgezet. Bij de
levensbeschouwelijke identiteit van de school past de komende bezinning op het thema
Beroep en roeping.
De school ondervindt waardering bij collega-scholen, het bedrijfsleven en het bestuur
voor het vele dat mede dankzij het excellentieprofiel bereikt is. Kennis en ervaring
worden met de geïnteresseerde collega’s graag gedeeld tijdens bezoeken en consultaties.
De jury heeft het Calvijn College leren kennen als een school vol enthousiasme, een
school die gelooft in de leerlingen, in de docenten en in steeds opgaande
onderwijsontwikkeling.
Alles overziende is de jury van oordeel dat Calvijn College, vestiging Krabbendijke
Kerkpolder en Appelstraat op basis van de door de jury waargenomen kenmerken en
gerapporteerde bevindingen het predicaat Excellente School 2017 vmbo-b en vmbo-k
toekomt.
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