
Alinea 1 van je profielschets: Wat vind je mooi/goed/sterk/onderscheidend van deze afdeling / sectie / bouw? 
Inventarisatie ruw 

Inventarisatie geclusterd 
Concept profielschets 

 

Ongeclusterd Geclusterd Tekst 
Goede sfeer 
Leuke mensen 
We doen ook veel gezellige dingen samen 
Weinig zittenblijvers 
Leerlingen kunnen docenten gemakkelijk benaderen, 
laagdrempelig 
Kinderen zijn open 
Goede infrastructuur / lokalen met alles erop en eraan 
Leuke sfeer 
Collega’s springen bij als je ze nodig hebt 
Samen verkennen mogelijkheden van de methode 
Als je niet zoveel ervaring hebt, helpen ze je 
Als je ziek bent, bellen ze je of komen even langs; 
belangstelling voor wel en wee 
Veel mogelijkheden voor scholing 
Goede faciliteiten (werkplekken voor docenten) 
Leraren willen je best iets nog een keer uitleggen 
Vergaderingen zijn zinvol en duren niet te lang 
Goede sfeer; ook tijd om over gezellige dingen te 
praten 
Bijzondere extra activiteiten voor leerlingen 
Collegialiteit; collega’s nemen voor je waar en 
springen bij als je dat nodig hebt 
Heel veel plezier onderling 
Betrokkenheid bij de leerlingen 

Heel fijne leerlingen 
 

Goede sfeer en collegialiteit 
Goede sfeer 
Leuke mensen 
We doen ook veel gezellige dingen samen 
Leuke sfeer 
Goede sfeer; ook tijd om over gezellige dingen te 
praten 
Heel veel plezier onderling 
Als je ziek bent, bellen ze je of komen even langs; 
belangstelling voor wel en wee 
Als je niet zoveel ervaring hebt, helpen ze je 
Collega’s springen bij als je ze nodig hebt 
Samen verkennen mogelijkheden van de methode 
Collegialiteit; collega’s nemen voor je waar en 
springen bij als je dat nodig hebt 
 
Goede voorzieningen 
Goede infrastructuur / lokalen met alles erop en eraan 
Goede faciliteiten (werkplekken voor docenten) 
Veel mogelijkheden voor scholing 
 
Prettige manier van omgaan leerlingen/docenten 
Leraren willen je best iets nog een keer uitleggen 
Betrokkenheid bij de leerlingen 
Heel fijne leerlingen 
Leerlingen kunnen docenten gemakkelijk benaderen, 
laagdrempelig 
Kinderen zijn open 
 
Vergaderingen zijn zinvol en duren niet te lang 
 
Weinig zittenblijvers 
 
Bijzondere extra activiteiten voor leerlingen 
 

Traditioneel 
De Wilhelminaschool in Spierdam  wordt 
gekenmerkt door een prettige omgang 
tussen leerlingen en docenten. De 
resultaten van de leerlingen behoren bij de 
beste 5% van Nederland. Daarbij is er voor 
leerlingen veel te beleven op school. 
Gebouw en faciliteiten zijn uitstekend. 
 
De collegialiteit, het plezier en de 
persoonlijke aandacht voor elkaar vinden 
collega’s waardevol. Daarnaast zijn gebouw 
en faciliteiten uitstekend. 
 
 
Compact 
Op de Wilhelminaschool in Spierdam moet 
je zijn voor een fijne sfeer, veel activiteiten 
voor leerlingen, prima resultaten en een 
collegiaal team. 
 
 
 

 


