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Basisscholen El Habib en De Lindegaerd krijgen label
'excellent'
REGIO | 04 februari 2013 | reageer Door maarten van laarhoven, Dichtbijredacteur
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Wie zegt dat moslims niet goed geïntegreerd zijn
in Maastricht, zou zich eens moeten verdiepen in
de leermethodes van de Islamitische Basisschool
El Habib.
De onderwijsinstelling in de Silexstraat in
Maastricht ontving vandaag met dertig andere
bassischolen (waarvan nog één andere
islamitische) en 21 middelbare scholen in
Nederland het predicaat ‘Excellente School
2012’. Het label is toegekend door het ministerie
van Onderwijs.

De El Habibschool, die kennelijk erg overtuigd is van
haar eigen kwaliteiten en daarom zichzelf had durven aanmelden, scoort op meerdere indicatoren
bovengemiddeld, zo blijkt uit het eindrapport dat bij de toekenning van het label hoort.
De scholen die zich alle zelf hadden opgegeven werden beoordeeld op onder meer
onderwijsresultaten, zelﬂerend vermogen van de school en de wijze waarop een school zich
onderscheidt op een bijzonder onderwijsgebied, zoals aandacht voor excellente en hoogbegaafde
leerlingen. Er is overigens geen ranglijst gemaakt of een punt gegeven.
De vorige minister van Onderwijs, Marja van Bijsterveldt, heeft het predicaat in het leven geroepen.
Dit jaar zijn ze voor het eerst uitgereikt.
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Naast El Habib kreeg ook basisschool De Lindegaerd in Rothem het denkbeeldige cijfer 10 (want
excellent) van de beoordelingscommissie.
De Habibschool wordt door de beoordelingscommissie gewaardeerd vanwege de manier waarop ze
de ouders bij het leerproces betrekt. Daarnaast werkt de school continu aan verbetering van het
leesonderwijs. ,,De inzet van ouders als semionderwijzers is een voorbeeld te noemen van
ouderparticipatie. De tevredenheidsonderzoeken onder ouders, leerlingen en leerkrachten
zijn positief.”
Op het gebied van burgerschap en sociale integratie is er een schoolprotocol; burgerschapsvorming
wordt heel serieus genomen, aldus de commissie.
De Lindegaerd in Rothem rekent zichzelf al langer tot de beste basisscholen van Nederland en
maakt die opvatting meer dan waar. ,,De school behaalt zeer goede resultaten, breed opgevat, op
verschillende terreinen. De school weet succesvol om te gaan met omstandigheden. De
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leerlingenzorg is geïntegreerd in het reguliere leerproces en er is een speciﬁeke aanpak voor meer
begaafde leerlingen.”
De commissie die onder meer de leermethode bij De Lindegaerd tegen het licht hield roemt de
professionele leercultuur op de school en het lerend vermogen van het team. ,,Het eigen
excellentieproﬁel van de school komt naar voren in goede resultaten en een goede balans ook
op sociaal-emotioneel terrein. In het dagprogramma is de combinatie van een traditioneel aanbod
van de basisvaardigheden en een ontwikkelingsgerichte aanpak van de overige domeinen zichtbaar.
De school als geheel heeft een coherent verhaal (de aanpak komt voort uit een visie en leidt
tot resultaten). Alles overziende is de jury van oordeel dat de school op basis van de door de jury
waargenomen kenmerken en gerapporteerde bevindingen het predicaat Excellente School 2012
toekomt”, aldus het eindrapport. Archieﬀoto ANP
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