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RAPPORT 
COLLEGE ST. PAUL
Bij het College St. Paul maakten de volgende zaken de meeste indruk 
op de jury: 

Het bieden van passend onderwijs is geborgd in het handelen van de school. Er zijn korte lijnen tussen 
ouders, leerlingen en school. Zowel de directie als de leerkrachten zijn betrokken bij ouders en 

leerlingen. Wat een heel belangrijk punt is, is dat de leerlingen zelf worden betrokken in het vinden van 
oplossingen. Zodoende is er sprake van echt Passend onderwijs. 

Balans feliciteert het College St. Paul van harte met het behalen van de derde plaats bij de BalansAward 2019.

Opgemaakt op:   

Door:    

Aart Berkhout, voorzitter jury

      

Suzanne Boomsma, directeur Balans

B A L A N S  AWA R D  2 0 1 9B A L A N S  AWA R D  2 0 1 9

De jury bestond dit jaar uit:

•  Aart Berkhout (voorzitter)
•  Willy de Heer
•  Noëlle Pameijer 
•  Bart van Kessel

De aanmeldingen zijn beoordeeld op onder andere de volgende criteria: 

•  Op welke wijze is vorm gegeven aan de samenwerking tussen school en 
ouders; de driehoek school-ouder-kind (denk aan overleggen, besluit-
vorming, uitvoering)? 

•  De schoolleiding dan wel het bestuur heeft een stimulerende en 
faciliterende rol. Beschrijf hoe die eruit ziet. 

•  Het gaat om een niet-incidentele, duurzame situatie; welke structurele 
verandering heeft deze school doorgemaakt of welke structurele aanpak 
heeft deze school?

De jury kent punten toe op de verschillende criteria. Op basis daarvan is 
bepaald wie de winnaar en wie de nummers twee en drie zijn geworden, 
namelijk: 

Nummer 1: Het Clusius College (Hoorn)

Nummer 2: Het Ashram College (Alphen aan den Rijn)

Nummer 3: College St. Paul (Den Haag)

Oudervereniging Balans steunt ouders van kinderen met (ontwikkelings-)
problemen op het gebied van leren en/of gedrag. Balans vindt het 
belangrijk dat scholen samen werken met ouders en kind. En dat 
scholen het welzijn en het belang van hun leerlingen of studenten 
voorop stellen, waarmee zo goed mogelijk tegemoet wordt gekomen 
aan hun specifieke ondersteuningsvraag/-behoeften. 

Daarom reikt Balans ieder jaar de BalansAward uit. Ouders kunnen 
de school van hun kind voordragen voor een nominatie.

 Balans 

Award 
2019


