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RTL-ONDERZOEK

’t Heuvelke is beste basisschool van
Nederland
Basisschool ’t Heuvelke in Geleen krijgt een 9,6 in het scholenonderzoek van RTL, omdat het al drie jaar op rij hoge scores behaalt bij
de eindtoets.
DOOR CAROLA DE BOER

Het is daarmee de beste school van Nederland, ondanks het aantal leerlingen dat extra zorg en instructie nodig heeft.
Directeur Ger Laven van de school in de wijk Lindenheuvel is dan ook
heel trots op het team. „Ons geheim is back tot basic”, verklaart hij. „We
spelen niet in op elke hype en we onderzoeken bij elke vernieuwing of die
wel in ons schoolconcept past. Bij ons staan begrijpend lezen, taal en rekenen op nummer 1. We leren kinderen geloven in hun eigen prestaties.
We zijn een vrij traditionele school, met klassen. Dit jaar hebben we twee
groepen acht met elk zeventien leerlingen. We zetten onze zorgmiddelen
in voor klassenverkleining. We hebben geen leerpleinen, maar geven kinderen die dat nodig hebben in kleine groepjes extra instructie.”
Volgens de directeur wordt ook goed in de gaten gehouden hoe de leerling
in zijn vel zit, hoe hij functioneert in de groep en of er thuis problemen
zijn. „We zijn trots en fier, maar we gaan voor goed en degelijk onderwijs.
Dat is een sterke basis voor groei. Het is belangrijker dan hoog eindigen
op lijstjes”, zegt Laven.
In 2019 heeft RTL 6000 scholen met elkaar vergeleken op basis van de
eindtoetsscores. Het gaat alleen om scholen die de Centrale Eindtoets van
Cito, Route8 of de IEP-toets hebben afgenomen.
Omdat niet iedere basisschool dezelfde soort leerlingen heeft, heeft RTL
hier rekening mee gehouden bij de beoordeling. Kinderen die bijvoorbeeld taalachterstanden hebben, kun je niet zomaar vergelijken met kinderen van hoogopgeleide ouders.
Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat ’t Heuvelke lagere schooladviezen
geeft dan gemiddeld in Nederland. En dat bij een hoge score op de eindtoets dit advies nauwelijks naar boven wordt bijgesteld. „We laten de resultaten door alle jaren heen zwaarder wegen”, verklaart Laven. „We be-
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spreken dat ook met de ouders, die we meenemen in die ontwikkeling.
We kiezen voor voorzichtigheid. Ze kunnen beter opklimmen in het onderwijs dan andersom.”

https://digikrant.limburger.nl/html5/reader/article_popover_for_iframe.aspx?guid=650e296f-487a... 11-3-2020

