Jaarresultaten
Groenhorst Almere vmbo
Deze pagina’s horen bij het complete geïntegreerde jaardocument (jaarverslag en jaarrekening) van
de Aeres Groep. Dit document kunt u vinden op de website www.aeres.nl.
Groenhorst Almere heeft drie vmbo-leerwegen: basis (bb), kader (kb) en de gemengde leerweg (gtl)
en het Groene Lyceum (HGL).
Omgevingsfactoren Groenhorst Almere
De belangrijkste ontwikkelingen in de directe omgeving zijn:
> ontwikkeling kenniscentrum Groene en Vitale stad;
> de invloed van de Floriade op het profiel van de school (op gebied van onderwijs, activiteiten,
projecten, etc.);
> ontwikkeling stadsdeel Almere Poort waar de school is gevestigd;
> invoering passend onderwijs: iedere leerling op de juiste plaats;
> ontwikkeling en implementatie nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s Almere breed.

Van en uit de (social) media
> Vmbo-leerlingen en leraren werken maanden lang mee aan het opknappen van een van de
engste fietstunneltjes van Nederland. Andere verlichting en kunstwerken maken de tunnel
aantrekkelijker.
> De locatie besteedt aandacht aan het project ‘Voorop in de Vergroening’ van de AOC Raad.
Ze stuurt een project ‘De duurzame gezonde verbinding – kweken, koken en eten in Almere
Poort’ in voor de prijsvraag en doet mee aan de fotowedstrijd. De inzending maakt kans op een
finaleplaats.
> Op 25 juni voert het vmbo de musical ‘Ciske de Rat’ op.
> Leerlingen helpen bij de herinrichting van het buurthuis.
> Foto’s van leerlingen zijn te zien op de expositie ‘Domestic landscapes 2.0’.
> In het kader van het project Duurzaamheid maken leerlingen bij de stadsreiniging kennis met
recycling.
> In december zijn drie docenten 24 uur lang opgesloten in een glazen huis om geld op te halen
voor Serious Request. Het thema was dit jaar ‘Hands of our girls’.
> Op 14 juni vindt het jaarlijkse Groenhorst Event plaats. Dit is een interactieve dag voor jong en
oud met leuke groene activiteiten.
> De opleiding Paardenhouderij organiseert weer de Groenhorst Cup waar alle Groenhorstleerlingen aan mee mogen doen.
> In april scheidt Almere al het afval en verzamelt energy-blikjes voor onderzoek.
> Almere is Founding Partner van de Urban Greeners.

Jaarresultaten Groenhorst Almere vmbo, d.d. 4 juni 2015

1 van 5

Resultaten Groenhorst Almere en het vmbo
Groenhorst Almere heeft haar positie versterkt: het aantal leerlingen is gegroeid en de school heeft
een goede en positieve naam in Almere en de regio.
Het basisarrangement is van toepassing op de vmbo-leerwegen bb en kb. Voor de vmbo-leerweg gtl
is een basisarrangement niet van toepassing (aangepast arrangement zwak wegens onvoldoende
opbrengsten). Op de website van Scholenopdekaart.nl zijn alle resultaten van Groenhorst vmbo
Almere weergegeven. Een deel van de resultaten volgt hierna.
Inhoudelijke resultaten
> Uniek en Beter Groenhorst/ opbrengstgericht werken: Bewustzijn en besef zijn vergroot.
Organisatie wordt hierop verder ingericht.
> Onderwijsklimaat en -veiligheid
> Er wordt blijvend geïnvesteerd in het pedagogisch en didactisch klimaat.
> Begrip diversiteit wordt geladen.
> School staat bekend als veilig: alertheid hierop dient blijvend te zijn.
> Uitdagend curriculum
> Differentiatie en feedback op allerlei terreinen hebben de aandacht.
> Leermiddelen zijn/worden aangepast aan behoefte (blijvende aandacht).
> Aanscherping van totale curriculum krijgt blijvende aandacht.
> HGL 2.0 aangevraagd voor technologieroute! Dit betekent een andere kijk op het onderwijs,
wat gevolgen kan hebben voor gehele school.
> Toetsbeleid en de kwaliteit van het onderwijs krijgen veel aandacht.
> Het rekenbeleid is ingevoerd.
> Passende begeleiding (passend onderwijs, loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en voortijdig
schoolverlaters (VSV)):
> Invoering van passend onderwijs betekent dat alle processen zijn bekeken en worden
aangescherpt (ook op basis van Almeerse en regionale afspraken).
> Voor het passend onderwijs neemt Groenhorst Almere deel aan het Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs Almere. Dit verband brengt zelf een jaarverslag uit.
> Er is een integraal LOB-plan dat wordt geïmplementeerd op de locatie.
> School voldoet aan VSV-cijfers. VSV heeft blijvende aandacht.
> De invoering van de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s in het vmbo is per
1 augustus een feit. Brede discussie over organisatie en onderwijskundige invulling loopt.
> Verhogen opbrengsten in het vmbo (m.n. kb en gtl);
> opbrengsten gtl hebben blijvend onze aandacht, ook op basis van aangepast inspectie
toezicht;
> examenresultaten 2014 zijn positief, mede door planmatige aanpak gtl team.
> De school profileert zich steeds meer op duurzaam en gezond terrein. De ambities om hierin
voorop te lopen hebben geleidt tot het maken van allerlei plannen. Uitvoering plannen in
beginstadium.
> Er wordt veel aandacht geschonken aan het betrekken van ouders en leerlingen bij het beleid
van de school.
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Cijfermatige resultaten

Aantal vmbo-leerlingen

2012

680

2013

690

2014

755

34,8% van onze leerlingen (263 van 755) volgt leerweg ondersteunend onderwijs (lwoo).

Eindcijfer

Gemiddelde

Vmbo-b

Vmbo-k

Vmbo-(g)t

2012

6,4

6,6

6,4

6,4

2013

6,5

6,6

6,5

6,5

2014

6,5

6,7

6,4

6,5

Het eindcijfer is het gemiddelde van het centraal- en het schoolexamen.
Het gemiddelde in de eerste kolom is het gemiddelde van de hele vmbo-school.
In 2014 is het landelijke gemiddelde 6,4.

Slaagpercentage

Gemiddelde

Vmbo-b

Vmbo-k

Vmbo-(g)t

2012

95%

100%

100%

87%

2013

97%

100%

96%

95%

2014

98%

98%

100%

97%

Dit percentage geeft aan hoeveel procent van de leerlingen in het examenjaar het diploma gehaald
heeft. In 2014 is het landelijke percentage 95%.
Gemiddelde
Studiesnelheid

Vmbo-b

Vmbo-k

Vmbo-(g)t

2012

94%

97%

91%

97%

2013

96%

100%

97%

91%

2014

Niet bekend

nb

nb

Nb

Het gegeven percentage is het percentage geslaagden dat het examen zonder vertraging haalt.
De cijfers voor 2014 worden pas in juni vastgesteld en komen dan beschikbaar Scholenopdekaart.nl.
Veiligheidscijfer

2012
2013

8,2

2014

7,9

Groenhorst Almere heeft deze cijfers gescoord op de stelling ‘Ik voel me veilig op deze school’.
In 2014 is het landelijke veiligheidscijfer 8,0.
Tevredenheid leerlingen

2012

6,4

2012

7,2

2013

6,5

Tevredenheid ouders

2013

7,1

2014

7,4

2014

7,1

Dit zijn de gemiddelde scores van de leerlingen en ouders over alle leerwegen.
De landelijke cijfers zijn 6,8 voor de leerlingen en 7,3 voor de ouders.
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Locatiebrede resultaten bedrijfsvoering
> Groenhorst Almere neemt deel aan programma’s van het meerjarig investeringprogramma (MIP)
die het thema Groene en Vitale stad omarmen. Aanname van een projectleider die ideeën,
plannen en denkbeelden concretiseert in samenwerking met stakeholders.
> Invoering van nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s zorgt in alle lagen voor discussie en
re-shuffeling van programma’s. Profilering, ook in curricula, op duurzaamheid.
> De financiële situatie is gezond, maar vanwege de invoering van Focus op Vakmanschap in het
mbo en de invoering van passend onderwijs in zowel het vmbo als het mbo wordt er blijvend op
een brede handelingsbekwaamheid van alle medewerkers geïnvesteerd.
> Het mbo verblijft drie schooljaren in andere gebouwen. Het vmbo kan doorgroeien in het huidige
gebouw. Beide afdelingen komen volgens plannen bij de start van het schooljaar 2017/2018
weer bij elkaar onder één dak, maar op gescheiden afdelingen.
> Resultaatverantwoordelijk werken wordt doorontwikkeld. Blijvend wordt naar de
organisatievorm gekeken. Scholing op allerlei vlakken blijft noodzaak.
> ICT is middel, geen doel. De afhankelijkheid ervan wordt echter steeds groter. Betaalbaarheid
versus gewenste invoering van brede digitale mogelijkheden in balans zien te houden.
> Voor de kwaliteitsborging verdiept de locatie opbrengstgericht werken op alle niveaus en wordt
het op alle onderwerpen volgens de afgesproken kwaliteitscyclus steeds meer ingebed in de
organisatie. De planning wordt hier op afgestemd.
> Er is een kwaliteitsslag gemaakt in de marketing en communicatie. De nieuwe website voldoet.
De interne communicatie dient een impuls te krijgen.

Plannen
Plannen Groenhorst vmbo Almere
Voor 2015 en verder zal de locatie voortborduren op de plannen van 2014.
Plannen voor bedrijfsvoering Groenhorst Almere
Voor 2015 zijn de belangrijkste plannen op locatieniveau:
> Strategisch beleid (ambities e.d.):
> profilering op duurzaamheid en gezondheid;
> onderwijskundig basisarrangement behalen/behouden op alle leerwegen;
> HGL 2.0 implementeren.
> Financiële zaken: vooraf afgesproken rendement behalen en behouden.
> Huisvesting: gebouw et cetera blijvend laten aansluiten bij wensen en benodigdheden.
> Personele zaken:
> resultaatverantwoordelijkheid verder uitbouwen;
> pedagogische en didactische kwaliteit behouden en verdiepen.
> Balans behouden tussen wensen/ideeën rond ICT en realiteit en betaalbaarheid
> Marketing en communicatie: interne communicatie verbreden en van kwaliteitsimpuls voorzien.
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Plannen voor de middellange (2-5 jr.) en lange (> 5 jr.) termijn
De belangrijkste speerpunten voor het vmbo en de locatie zijn:
> onderwijskundige verdieping;
> organogram totale locatie met ingebed kwaliteitsslag personeel;
> huisvesting.

In gesprek met de omgeving
Omgeving
De website Scholenopdekaart.nl en het hieraan gelinkte schoolkompas geven cijfers voor de
horizontale verantwoording. De horizontale dialoog van Almere vindt plaats binnen de kaders, de
activiteiten en de doelstelling van Groenhorst als geheel.
Ieder leerjaar organiseert de locatie tevredenheidsonderzoeken en ronde-tafelgesprekken om met
stakeholders het gesprek aan te gaan over kwaliteits- en aanbodverbetering.
Leerlingen
Ieder leerjaar organiseert de locatie tevredenheidsonderzoeken en ronde-tafelgesprekken om met
stakeholders het gesprek aan te gaan over kwaliteits- en aanbodverbetering.
De opzet en vorming van een leerlingenraad hebben gestalte gekregen.
Ouders
Er wordt breed ingezet op het begrip ouderbetrokkenheid. Het vmbo is aangesloten bij een Almeers
initiatief dat veel heeft opgeleverd en waar ook themamomenten met ouders uit naar voren zijn
gekomen.
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