Beste ouders en verzorgers,
Wij hebben heuglijk nieuws: onze school heeft vandaag opnieuw het predicaat ‘excellent’
gekregen. Wij zijn hier heel trots op, omdat het een erkenning is van de uitstekende
kwaliteit van ons onderwijs.
De onderwijsinspectie heeft als eerste stap in het proces de school breed onderzocht op
de vraag of het USG het oordeel ‘goed’ mag ontvangen en na beoordeling van
verschillende aspecten (zoals resultaten, pedagogisch klimaat, didactisch handelen door
docenten, kwaliteitszorg en veiligheid) vastgesteld dat wij daarvoor in aanmerking
komen.
Vervolgens konden wij hierdoor meedoen aan de toekenning ‘excellent’ door een jury die
scholen bezocht en beoordeelde op hun excellentieprofiel. Dat kan één activiteit zijn
waarmee een school zich meent te onderscheiden, maar wij menen dat we over de volle
breedte van de school uitstekend werk doen: aanbod, ondersteuning, didactisch en
pedagogisch handelen. Het gaat o.a. over zaken als schoolbreed Cambridge Engels, het
Homerusprogramma of persoonlijke arrangementen voor leerlingen die dat nodig hebben
of graag willen.
‘Excellent’ wordt soms uitgelegd alsof wij ons uitsluitend richten op voortreffelijke
resultaten en voortreffelijke leerlingen, die naast het basisprogramma talloze
keuzeactiviteiten doen. Dat is nadrukkelijk niet het geval. Het predicaat gaat voor ons
juist over uitstekend aanbod en ondersteuning voor alle leerlingen.
Het gaat wat ons betreft ook over de inzet en bekwaamheid van alle medewerkers, die
zich met hart en ziel wijden aan het onderwijs aan onze leerlingen en voortdurend
werken aan de ontwikkeling ervan. De toekenning wordt ervaren als een stimulans om
enthousiast verder te gaan. Tijdens de ontwikkeldagen van dit en volgend jaar werken
wij aan de formulering van leerdoelen, de ontwikkeling van een basisprogramma naast
verbreding, verdieping en versterking, de waarderende benadering, vakoverstijgende
activiteiten en de inzet van ICT om zo ons doel te bereiken: meer maatwerk voor onze
leerlingen.
Vanochtend hebben de medewerkers genoten van taart en werden de leerlingen
getrakteerd op een donut. Twee leden van de jury kwamen ons het goede nieuws
brengen en zowel de voorzitter van onze Raad van Toezicht als de wethouder van
Onderwijs van de gemeente Utrecht waren aanwezig tijdens deze feestelijke onthulling.
Het rapport van de jury vindt u als bijlage bij deze mail.
Met hartelijke groet,
Marieke Folkers, trotse rector
https://www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-envergelijk/sector/vo/onderwijssoort/vwo/id/8191?pagina=1&zoekterm=stedelijk+gymnasi
um+utrecht

