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Zaanlands Lyceum ontvangt predicaat ‘Excellente School’
Vanochtend heeft het Zaanlands Lyceum het predicaat Excellente School 20162018 ontvangen voor de vwo-afdeling. De toekenning van het predicaat
betekent dat een school (of afdeling) onderwijs van bijzonder goede kwaliteit
biedt aan zijn leerlingen. Naast een afvaardiging van de jury en de
onderwijsinspecteur, was ook wethouder Dick Emmer aanwezig bij de
uitreiking.
“Het excellentieprofiel van het Zaanlands Lyceum is het ontwikkelen van cognitief,
sportief en kunstzinnig talent,” aldus jurylid Henk Koppert. “De directie is gedreven,
het docententeam deskundig en de leerlingen zijn ambitieus. De jury heeft
geconstateerd dat het profiel een levende werkelijkheid is in de school; met kent het
waarom en hoe.” Koppert rijkte het predicaat uit, samen met onderwijsinspecteur
Eline Gerats.
Barbara Dijkgraaf, voorzitter van het College van Bestuur van OVO Zaanstad, is erg
trots op de toekenning. “Het is een prachtig resultaat en een compliment voor
iedereen die hier hard voor heeft gewerkt. We wisten al dat het Zaanlands Lyceum
een goede school was, maar het is heel mooi dat dit nu bevestigd is met een
predicaat.”
Ook wethouder onderwijs Dick Emmer zegt ‘heel trots’ te zijn op dit resultaat. “In
Zaanstad zijn er zo’n 33000 leerplichtigen. Het is mijn ambitie om voor al deze
leerlingen onderwijs te bieden waarin zij zich maximaal kunnen ontwikkelen en hun
ambities kunnen realiseren. Dit doen we met een breed palet aan scholen. Ik ben
trots op de kwaliteit van het voortgezet onderwijs in Zaanstad en feliciteer het
Zaanlands Lyceum van harte met dit mooie resultaat.”
Voor rector Michiel van Dijk is de toekenning een grote eer. “Ik ben heel trots op het
lovende rapport van de jury, waar wij ons als school zeker in herkennen. De
toekenning van het predicaat is voor ons een grote stimulans om de ingezette koers,
zowel voor de havo als het vwo, voort te zetten.”
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Neem voor meer informatie contact op met Mariëlle Bronzwaer (conrector), via
m.bronzwaer@zaanlands.nl of 075 6170055..

