
Resultaten van onze leerlingen

Certificaten en diploma’s

Examenjaar
2019/ 2020 VMBO Examenjaar

2019/ 2020 HAVO
Examenjaar
2019 / 2020 VWO

Kandidaten volledig
examen

23 Kandidaten
volledig examen

19 Kandidaten volledig
examen

3

Kandidaten
geslaagd

22 Kandidaten
geslaagd

19 Kandidaten
geslaagd

3

Slagingspercentage 95,7 Slagingspercentage 100 Slagingspercentage
100

   
Kandidaten
deelexamens
(certificaten)

5 Kandidaten
deelexamens
(certificaten)

19 Kandidaten
deelexamens
(certificaten)

9

Aantal behaalde
deelexamens

13 Aantal behaalde
deelexamens

31 Aantal behaalde
deelexamens 12

Wij zijn uiteraard  tevreden met het slagingspercentage van onze examenleerlingen. Zeker in
Corona tijd is dit een uitstekende score.

In schooljaar 2019-2020 stonden per 1 februari 2019 294 leerlingen op onze school ingeschreven.

Einduitstroom
De leerlingen zijn uitgestroomd naar:

MBO 1/entree 1
MBO 2 3
MBO 3 of 4 21
HBO/WO 18
arbeid 1
VSO 17
regulier VO 10

En verder:
niet meer leerplichtig: 6
thuiszitter met leerplichtontheffing: 1

Uitstroom van 2019/2020, we zijn tevreden als we de 80% halen, dat wil zeggen, wanneer
80% uitstroomt volgens aangegeven in OPP twee jaar daarvoor.
De uitstroom is 50% volgens voorspelling in het OPP twee jaar ervoor . We willen onze ambities
Pleysierbreed bespreken. Wij zijn namelijk ook tevreden wanneer de leerling op de voor hen
passende plek terecht komt. Ook wanneer deze plek anders is dan dan het niveau aangeeft 2 jaar



voor uitstroom.

Hoe worden de OPP’s (of wel het uitstroomperspectief in het OPP) vastgesteld?
Moeten we daar iets aan doen?
Antwoord is; ja; er is een werkgroep OPP die niet alleen naar het format van het OPP kijkt maar
ook kijkt of we het uitstroomperspectief wel juist stellen. (dus niet; de leerling kan havo halen dus
uitstroomperspectief is hbo; maar de leerling kan havo halen; welk vervolgonderwijs zou bij deze
leerling in deze omstandigheden met deze problematiek het best passen? En dat zou dan best iets
anders zijn dan hbo, ondanks het havo diploma dat zeer waarschijnlijk behaald kan worden).

Monitoren uitstroom-bestendiging

Nadat de leerlingen hun schoolloopbaan bij ons hebben afgesloten, volgen wij de leerlingen nog
twee jaar. Gedurende deze periode nemen we vanuit school regelmatig contact op. Uiteraard
kunnen ouders en leerlingen ook met ons contact opnemen als dit nodig is.

Van de  leerlingen die in schooljaar 2018-2019 zijn uitgestroomd naar een school voor regulier
voortgezet onderwijs (inclusief vavo), vervolgonderwijs (mbo, hbo en wo) hebben wij in kaart
gebracht of zij op 1 oktober 2019 nog steeds op hun uitstroombestemming zitten:

31 leerlingen zitten op 1 oktober 2020 nog steeds op de uitstroombestemming.
17 leerlingen zitten op 1 oktober niet meer op de uitstroombestemming
van 9 leerlingen is het onbekend of zij nog op de uitstroombestemming zitten.

De bestendiging is 54%; een lager bestendigingspercentage dan onze norm van 85%. Helaas lukt
het steeds minder makkelijk om van leerlingen te achterhalen of zij nog op de
uitstroombestemming zitten of niet, omdat scholen in verband met de privacywetgeving (AVG)
hierover geen informatie meer willen geven. Ook leerlingen of ouders mogen niet altijd deze
informatie geven. Van het aantal leerlingen waarvan we wel weten of zij nog op dezelfde
uitstroombestemming zitten (48 leerlingen) zijn er 31, dus 65% bestendigd.

De transfer naar het vervolgonderwijs blijven wij begeleiden: open dagen bezoeken,
vervolgopleidingen bezoeken en proeflessen volgen. Daarnaast blijven we intensief onderzoeken
om welke precieze redenen leerlingen uitvallen en/of afstromen. Door het persoonlijk contact met
de leerlingen vanuit de school door de uitstroomcoördinator kunnen we de leerlingen het best
monitoren en zullen leerlingen of ouders zeker aangeven of de leerling nog op dezelfde
uitstroombestemming zit.
Tegelijkertijd zien we dat dit een moeilijk haalbare ambitie is omdat het voor onze leerlingen vaak
moeilijk is om contacten te onderhouden.
Onze aandacht voor onze uitstromers wordt versterkt doordat we sinds schooljaar 2019/2020
werken met Boba Coaches en Coach 25. Veel van deze coaches gaan mee met de leerlingen,
wanneer ze onze school verlaten hebben. We verwachten dat leerlingen door deze expliciet
persoonlijke aandacht hun vervolgopleiding zullen continueren en afmaken.


