2021 - Uitgedaagd door corona
Beknopt jaarverslag
Het was opnieuw een jaar waarin de pandemie het dagelijks leven beheerste. We gaven weer een
periode afstandsonderwijs, volop gebruikmakend van de ervaringen die we in de eerste periode hadden
opgedaan. De regelgeving werd dus strakker, de lessen nog beter. Het buitenschoolse curriculum stond
onder forse druk: vrijwel geen excursie kon doorgang vinden. Daarnaast geen songfestival, geen
toneelvoorstellingen. Diploma’s werden in kleine groepjes rond de mentor uitgereikt. We bleven ons
zorgen maken over de mentale en fysieke gezondheid van leerlingen en hun schoolvorderingen.

Ontwikkelingen

1. Sterk Techniek Onderwijs (STO) beleefde opnieuw een moeizaam jaar. Juist in de samenwerking
met bedrijven en het Summa College werden wij door corona gehinderd. Veel werd ontwikkeld
maar bleef binnen de scholen of kon helemaal niet uitgevoerd worden.
2. Toetsing en examinering: de in 2020 gestarte examencommissie-nieuwe-stijl is inmiddels een
belangrijke schakel in de school. We hebben opnieuw een flinke verbetering in de PTA’s kunnen
bewerkstelligen en ook is een nieuwe vorm van het examenreglement vastgesteld.
3. Het toetsbeleid staat centraal in schooljaar 2021-2022. Hoofdlijnen van deze ontwikkeling zijn :
•
Beperking van het aantal toetsmomenten
•
Naast summatief toetsen vooral formatief toetsen
•
Werken met een toetsmatrijs
4. De ontwikkeling van de bedrijfsvoering dicht tegen het onderwijs aan verloopt goed, de
teamleiders bedrijfsvoering sluiten inmiddels ook aan bij vergaderingen van de schoolleiding.
5. Managementdevelopment: leiderschap staat centraal in de ontwikkeling van het management. In
een tweetal bijeenkomsten is hieraan gewerkt. Doordat er enkele nieuwe teamleiders zijn, is er
ook veel aandacht geweest voor kennismaking, weet wie je collega is en wat kun je van hem
haar leren.

Trots op …

1. Were Di Drie (WD3) Havo/Vwo begon in augustus in het tweede leerjaar. Werkend
leren en ontwikkelen - een heel mooie beweging voor de betrokken docenten. Ook
ouders en leerlingen zijn positief. In augustus begon wederom een groep van ruim 50
leerlingen aan WD3 Havo/Vwo.
2. Ondanks een moeizame werving en een open dag op afstand was de aanmelding voor leerjaar 1
boven verwachting. Met een totaal leerlingenaantal van 2411 hebben wij een groei doorgemaakt,
opnieuw tegen de demografische ontwikkeling in.
3. ICT ontwikkelingen, de door de coronacrisis versnelde ontwikkeling van onze ictvaardigheden heeft geleid tot een intensiever gebruik van MS-Teams en Sharepoint.
Getraind door ons eigen DOT (digitaal ontwikkelteam) weten wij de mogelijkheden van
deze ict-omgeving steeds beter te benutten. En vertrouwend op deze omgeving hebben
wij gekozen voor MS-Teams als ELO. Samen met een groot aantal OMO-scholen geven
wij vorm aan deze ontwikkeling.

Resultaten
1. In 2021 was er weer een centraal examen, weliswaar met een aantal versoepelingen maar
gelukkig weer meer een normale afsluiting. De resultaten waren goed, min of meer op het
niveau van 2018-2019. Wel merken we in de school dat er bij sommige leerlingen vertragingen
ontstaan. Dit is ook zichtbaar in de doorstroomcijfers onderbouw en bovenbouw. Overigens is er
bij alle leerlingen waar vertraging optreedt goed met de leerling en ouders gesproken over de te
volgen route.
2. Vanuit de NPO onderwijsscan is een flink aantal interventies gekozen om leerlingen met
achterstanden, problemen met studievaardigheden en motivatie te ondersteunen.
3. Slagingspercentages

