Jaarresultaten Groenhorst
Maartensdijk 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 Maartensdijk biedt drie vmbo-leerwegen (bb, kb en gtl) aan.
Omgevingsfactoren Groenhorst Maartensdijk
De belangrijkste ontwikkelingen in de directe omgeving zijn:
> De groep schoolverlaters van het basisonderwijs (groep 8) wordt kleiner. Dit betekent ook
minder leerlingen met een vmbo-advies.
> Passend onderwijs leidt tot groei van het aantal leerlingen met bijzondere
ondersteuningsbehoefte.
> Er wordt bezuinigd.
> De aanliggende gemeenten/samenwerkingsverbanden (Utrecht en Hilversum) voeren een
ontmoedigingsbeleid voor leerlingen. Ze willen voorkomen dat ze naar een school buiten hun
regio gaan.

Van en uit de (social) media
> Leerlingen brengen bezoeken aan en lopen stages bij bedrijven en organisaties. Groenhorst
bedankt ze alle voor hun gastvrijheid.
> Tijdens de jaarlijkse wedstrijd ‘hanenkraaien’ laten de ‘natuurlijke wekkers’ weer goed van zich
horen. De winnende zijdehoenderhanen kraaien 20 en 12 keer in 10 minuten!
> Voorlichters van COC gaan het gesprek aan met leerlingen. Hun openheid maakt verschillende
onderwerpen bespreekbaar. Een zeer geslaagde dag!
> Twee docenten hebben in Gambia een schooltje bezocht wat opgeknapt is door de stichting Help
Gambia Helpen. Groenhorst sponsort een leerlinge van die school. Voor 14 euro per maand mag
zij naar school en krijgt ze goed onderwijs, een uniform, lesmateriaal en middageten en mag ze
mee met excursies. Mafaal, die voor de stichting werkt, is voor het eerst in Europa en houdt een
presentatie over Gambia en over wat er met de donaties is bereikt. De leerlingen luisteren
ademloos en stellen veel vragen in het Engels.
> Paas- en kerstworkshop bloemschikken voor alle bewoners uit de dorpen in de omgeving.
> Het Big Wheel Theatre uit Engeland brengt een bezoek. De voorstelling Do you speak football?
was bijzonder interactief en stond in het teken van voetbal. De voorstelling was volledig in het
Engels en hoewel het in het begin wennen was, kwamen de leerlingen al snel los.
> Qbuzz en bureau Halt vertellen hoe je je moet gedragen in de bus, tegenover je medepassagiers
en ook dat je respect moet hebben voor hulpverleners.
> Met chocolademelk en ontbijtkoek is aandacht gevraagd voor Positive Behaviour Support (PBS).
> Tijdens een ouderavond geeft het Centrum voor Jeugd en Gezin ouders/verzorgers meer
informatie over cyberpesten aan de hand van een aangrijpend theaterstuk.
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Resultaten Groenhorst Maartensdijk
Inhoudelijke resultaten
Het basisarrangement is van toepassing op de vmbo-leerwegen basis en kader. De gemengde
leerweg is door de inspectie als zwak beoordeeld. Op de website Scholenopdekaart.nl zijn alle
resultaten van Groenhorst vmbo Maartensdijk weergegeven. Een deel van de resultaten volgt
hierna.
> Opbrengstgericht werken is de norm binnen de locatie Groenhorst Maartensdijk. Toetsen zijn
steeds meer gestandaardiseerd waardoor analyse steeds makkelijker wordt.
> Door de invoering van PBS is er een open schoolcultuur. Wel heeft de locatie Groenhorst
Maartensdijk steeds meer te maken met ‘grote-stads-problematiek’. Dit zorgt ervoor dat we nog
meer zullen focussen op gedrag (en de invloed daarvan op leerresultaten).
> Gestart met een MIP-project De verbindende school/PBS samen met Stoas Wageningen I
Vilentum Hogeschool en Groenhorst Nijkerk.
> Het team is met het oog op passende begeleiding (passend onderwijs, LOB) uitgebreid met een
orthopedagoge, die ook het team traint en protocollen ontwikkelt voor incidenten en situaties
met als doel het team minder handelingsverlegen te maken.
Cijfermatige resultaten

Aantal vmbo-leerlingen

2012

390

2013

427

2014

433

Toename van het aantal leerlingen van 1,4 %.
50% van onze leerlingen volgt leerweg ondersteunend onderwijs (lwoo).

Eindcijfer

Gemiddelde

Vmbo-b

Vmbo-k

Vmbo-(g)t

2012

6,4

6,4

6,4

6,6

2013

6,4

6,4

6,4

6,4

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

96

96

94

100

2013

89%

86%

94%

80%

2014

97%

98%

92%

100%

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

Gemiddelde

Vmbo-b

Vmbo-k

Vmbo-(g)t

2012

93

-

89

100

2013

93%

100%

90%

100%

2014

nb

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

7,6

2014

6,9

Groenhorst Maartensdijk 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

6,7

2013
2014

Tevredenheid ouders

2012

6,8

6,5

2013

6,3

6,3

2014

6,6

Dit zijn de gemiddelde tevredenheidsscores van de leerlingen en ouders over alle leerwegen.
De landelijke cijfers zijn 6,8 voor de leerlingen en 7,3 voor de ouders.
Resultaten bedrijfsvoering
> Groenhorst Maartensdijk is volop bezig de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het
onderwijs en de werkomgeving zo laag mogelijk in de organisatie te leggen.
Resultaatverantwoordelijk werken wordt steeds meer de norm.
> Groenhorst Maartensdijk heeft een gezonde financiële situatie.
> Het gebouw is in 2014 op het gebied van klimaatbeheersing behoorlijk onder handen genomen.
Verder zullen er in de loop van de komende jaren investeringen gedaan moeten worden om het
gebouw up-to-date te houden.
> Personele zaken:
> Het hele team is getraind in oplossingsgericht communiceren. Deze vaardigheid wordt in
intervisiegroepen onderhouden en verder uitgebouwd.
> PBS wordt steeds verder geïmplementeerd. Omdat de implementatie ook een cultuurverandertraject is, zal het nog zeker twee jaar duren voordat PBS volledig geïmplementeerd
is.
> ICT:
> Dit jaar is gestart met de elektronische leeromgeving ItsLearning. Het team is getraind in het
gebruik ervan. In het eerste halfjaar van 2015 zullen de laatste implementatie problemen
opgelost worden en per schooljaar 2015-2016 zal de ELO volledig operationeel zijn.
> ELO ItsLearning zal ook het communicatiemiddel richting leerlingen en ouders worden.
> Voor het passend onderwijs neemt Groenhorst Maartensdijk deel aan het
Samenwerkingsverband VO Zuidoost Utrecht. Dit verband brengt zelf een jaarverslag uit.
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Plannen voor Groenhorst Maartensdijk
Voor 2015 zijn de belangrijkste plannen:
> basisarrangement voor alle niveaus;
> stabilisatie instroom;
> toetsen worden structureel geanalyseerd en leerlingen krijgen nog meer maatwerk aangeboden;
> de ouder- en leerlingtevredenheid zijn minimaal een 7;
> financieel gezond blijven;
> de binnenkant van de school opfrissen;
> resultaatgericht werken is de norm;
> stabiele ICT-omgeving en ItsLearning zijn volledig geïmplementeerd;
> Positive Behaviour Support: Een leerling- en ouderteam zijn actief binnen de school. Beeldmerk
en gedragsregels zijn zichtbaar in de school;
> gezamenlijke backoffice met de ONS (gehuisvest in Bilthoven).
Voor de middellange (2–5 jr.) en lange (> 5 jr.) termijn zijn de belangrijkste speerpunten:
> financieel gezonde organisatie;
> samenwerking in de regio;
> stabiel leerlingaantal;
> voorbeeldschool PBS in de regio en Nederland.

In gesprek met de omgeving
Ouders
Groenhorst Maartensdijk organiseert voor ieder leerjaar aan het begin van het schooljaar een
ouderavond. Ouders krijgen op deze avond informatie over het betreffende leerjaar, indien de
situatie hierom vraagt is er persoonlijk contact.
De school beschikt over een ouderadviesraad die minimaal twee keer per jaar bijeen komt.
Tijdens de ouder- bijeenkomsten komt waardevolle informatie naar voren. Daar waar dat kan wordt
deze direct verwerkt, soms heeft de verwerking de duur van een schooljaar nodig.
Leerlingen
Binnen de school functioneert een junior PBS-team dat invloed heeft op de afspraken binnen school.
Tijdens de leerlingbijeenkomsten komt waardevolle informatie naar voren. Daar waar dat kan wordt
deze direct verwerkt, soms heeft de verwerking de duur van een schooljaar nodig.
Gemeente en omgeving
De directeur van de school is lid van de plaatselijke Rotary en het Platform Respectvol Samenleven
De Bilt. Verder is de school partner van Samen voor De Bilt en is de school onderdeel van het
Samenwerkingsverband 26.3. De docenten die de maatschappelijke stage in hun takenpakket
hebben, participeren in een regionaal overleg hierover.
Social media
Groenhorst Maartensdijk heeft een eigen website en Facebook-pagina. Hier is altijd de meest
actuele informatie te vinden.
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