
Resultaten
Uitstroom
In schooljaar 2019-2020 stonden 74 leerlingen op onze school ingeschreven.
Van deze leerlingen zijn 21 leerlingen uitgestroomd naar:

Mbo 1 3

Mbo 2 3

Mbo 3/4 1

vo, vmbo tl 1

vo, praktijkonderwijs 1

vso, vmbo bbl/kbl 3

vso, vmbo tl 1

arbeid (beschermd) 3

arbeidstrainingscentrum 3

Beschut werk 1

Dagbesteding 1

Uitstroom volgens OPP
Van de leerlingen die zijn doorgestroomd naar vervolgonderwijs is vrijwel de helft op de
uitstroombestemming terecht gekomen zoals we dat vooraf in het OPP hadden vastgesteld. Wij
streven er naar dat meer leerlingen uitstromen volgens de doelstellingen in het OPP.
Wij zijn er tevreden over dat de leerlingen uiteindelijk wel op een voor hen passende plek terecht
zijn gekomen. Dit lukt zelfs voor de meeste zij-instromers die instromen met ingewikkelde
problematiek.

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 23 leerlingen die in schooljaar 2018-2019 zijn uitgestroomd hebben wij in kaart gebracht
of zij op 1 oktober 2020 nog steeds op hun uitstroombestemming zitten:

- 15 leerlingen zitten nog op een uitstroombestemming van hetzelfde niveau
- 5 leerlingen zitten op een andere uitstroombestemming
- van 3 leerlingen hebben we geen gegevens kunnen achterhalen.

Onze bestendiging is 65%. Wij streven naar een hogere bestendiging en onderzoeken hoe de
schoolsluiting door de corona situatie hier invloed heeft.



In het kader van nazorg onderhouden wij contact met de leerlingen ter ondersteuning.

De transfer naar het vervolgonderwijs blijven wij begeleiden. 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 decaan 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 niet
altijd haalbaar is om contacten te onderhouden.

Certificaten en diploma’s

Wij zijn tevreden over het behaalde resultaat. Alle leerlingen die in schooljaar 2019-2020 opgingen
voor een diploma zijn met diploma uitgestroomd. Ook heeft 1 leerling het examen gespreid over 2
leerjaren en heeft de geplande certificaten behaald.

Wij zijn tevreden over de begeleiding die wij onze leerlingen hebben gegeven om hen naar de
passende plek te laten uitstromen in nauw overleg met de betrokken partijen (m.n. leerling,
ouders, jeugdhulpverlening, leerplicht, samenwerkingsverband)

Wij verwachten dat een nieuw te vormen klas, een TOM-klas (Traject op Maat), een positieve
bijdrage zal leveren voor het onderwijs aan deze groep. Met een TOM-klas willen we bereiken dat
leerlingen dat leerlingen die moeite hebben met de reguliere schoolgang en bij leerlingen waar
zorg voorliggend is, toch op school de juiste begeleiding krijgen.

Wij blijven investeren in de kwaliteit van ons onderwijs. Omdat de leerkracht de belangrijkste
factor is in het onderwijsleerproces en bepalend is voor de kwaliteit van het onderwijs, investeren
wij voortdurend in de professionalisering van onze leerkrachten. Wij zijn begonnen met de
implementatie van de methodiek de Vier sleutels voor een effectieve les, een methodiek die
gebaseerd is op de vier instructie thema's die aantoonbaar bijdragen aan de opbrengst van het
onderwijs. Deze thema’s zijn: een helder leerdoel in de les, ‘de kortste weg naar Rome’,
stimuleren van actieve betrokkenheid van de leerlingen en afstemmen op verschillen tussen
leerlingen


