Jaarresultaten
Groenhorst vmbo Velp
Vanaf augustus 2015 is Groenhorst Velp terug, in een volledig vernieuwd gebouw. In een kleinschalige
en sfeervolle omgeving verzorgt Groenhorst Velp groen vmbo- en mbo-onderwijs en cursusactiviteiten.
Groenhorst Velp vmbo biedt drie vmbo-leerwegen (bb, kb, gtl (met diplomamogelijkheid tl)) en lwoo.
Tevens is een V1-traject afgerond in 2015 en niet opnieuw opgestart.
Groenhorst vmbo Velp gaat vanaf september 2017 Aeres VMBO Velp heten.

Vmbo-nieuws
Selectie uit het nieuws over Groenhorst vmbo Velp
•
•
•
•

Huisvestingsnieuws, waaronder de viering van het hoogste punt.
Collecte voor de Brandwonden Stichting.
Dierendag bij bejaardentehuis.
Groei van groen vmbo.
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Groenhorst Velp
De onderstaande informatie focust op het vmbo.

Omgevingsfactoren Groenhorst Velp
De belangrijkste ontwikkelingen in de directe omgeving zijn:
• vernieuwing beroepsgerichte examens vmbo;
• passend onderwijs.

Locatiebrede resultaten bedrijfsvoering Groenhorst Velp
Voor 2015 zijn de belangrijkste resultaten op locatieniveau:
• Ook in 2015 weer groei van het vmbo.
• Ondanks extra onvoorziene kosten voor de huisvesting zijn de financiën binnen acceptabele
verschillen ten opzichte van de begroting gebleven. Het resultaat is positief. Door de hogere
huisvestingslasten zal het in 2016 naar verwachting negatief zijn, maar door de verwachte groei zal
dit verbeteren.
• Herziening ondersteuningsstructuur met onder andere een parttime roostermaker en een
receptioniste/telefoniste.
• Huisvesting en organisatieontwikkeling:
- Na jaren van tijdelijke huisvesting op een nevenvestiging voor het mbo en een jaar tijdelijke
huisvesting voor het vmbo is per 1 augustus 2015 vernieuwde huisvesting gerealiseerd met
ruimte voor vmbo, mbo en cursusactiviteiten: 1.000 m2 BVO nieuwbouw en 3.500m2 renovatie/
verbouw.
Tijdens de bouw volbrengen team en leerlingen veel nieuwe uitdagingen. Met veel energie en
betrokkenheid zijn goede resultaten geboekt. Wegens ruimtegebrek zijn in augustus 2015 drie
tijdelijke lokalen geplaatst. Spreekkamers, ruimtes voor overleg en bergruimte blijkt (te) beperkt.
Het maken van plannen voor de tweede fase van de nieuwbouw start om extra ruimte behoefte
te kunnen realiseren.
- Zeer regelmatig overleg met omwonenden, onder andere over verkeer, geluid en
terreininrichting.
- Flexibele werkplekken voor medewerkers, een rookvrij vmbo en ontwikkeling gezonde
schoolkantine.
- Mede dankzij de inzet van velen is het samen aan de slag gaan op de vernieuwde locatie goed
verlopen.
• Personele zaken:
- Professionalisering gericht op passend onderwijs (vmbo) en examinering (mbo), ziekteverzuim
beneden het gemiddelde (2,92%), coaching voor nieuwe docenten.
- Inzet op samen leren, feedback geven, vragen en ontvangen vanuit sturend, ondersteunend en
verbindend leiderschap; er is zichtbaar en hoorbaar meer collegiale consultatie (80% bij vmbo,
50% bij mbo).
• Sturing op onderwijskwaliteit en de borging daarvan in de vorm van systematisch kwaliteitsbeleid
met kwaliteitsteams in vmbo en mbo gerealiseerd. Voor specifieke thema’s zie afzonderlijke
beschrijvingen.
• ICT-voorziening voor presentatie en communicatie gerealiseerd. Het inhoudelijke ambitieplan moet
nog opgesteld worden.
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Plannen voor bedrijfsvoering Groenhorst Velp 2016
Voor 2016 zijn de belangrijkste plannen op locatieniveau:
• Richten op helderheid en voorspelbaar zijn, waardoor in relatieve rust gewerkt kan worden.
• Gereguleerde groei met blijvende keus voor kleinschaligheid, groen en creatief en een diversiteit
aan niveaus.
• Versterking professionele cultuur en interne samenwerking.
• Onderzoek naar mogelijkheid voor teeltopleidingen al dan niet in combinatie met de opleidingen
groene ruimte.
• Realiseren begroting ondanks bezuinigingen onderwijs.
• Realiseren passende huisvesting door extra nieuwbouw en verbouw.
• Versterking duurzaam karakter van de school door onder andere gezonde kantine en gescheiden
afvalverwerking.
• Passende huisvesting realiseren door aanbouw.
• Aanzet tot opname van docenten in lerarenregister.
• Ambitieplan opstellen en realiseren voor een elektronische leeromgeving.
• Actief met de doelgroep in gesprek (responsief) en open communicatie.
Voor de middellange (2-5 jr.) en lange (> 5 jr.) termijn zijn de belangrijkste speerpunten:
• focus op groen en creatief;
• versterken doorstroom en samenwerking vmbo en mbo;
• inhoudelijke uitwerking excellentie;
• bijdragen aan de realisatie van de Aeres-strategie ‘Verbindend perspectief’.

Inhoudelijke resultaten Groenhorst vmbo Velp
Op de website van Scholenopdekaart (www.scholenopdekaart.nl) zijn alle resultaten van Groenhorst
vmbo Velp weergegeven. Een deel van de resultaten volgt hierna.
Voor 2015 zijn de belangrijkste resultaten:
• Het basisarrangement is van toepassing op alle vmbo-leerwegen. Alle resultaten staan op groen.
• De leerlingaantallen zijn gestegen van 370 naar 389 per 01-10-2015. In verband met de
organiseerbaarheid en de wens om het kleinschalige karakter van de school te behouden is gewerkt
met een leerlingenstop.
• Programma van Toetsing Onderbouw (PTO) ontwikkeld. Evaluatie in mei 2016.
• Aangepaste inzet rekenen door aanstelling aparte rekendocent.
• Analyse resultaten en sturen op verbetering van opbrengstgericht werken.
• Naast de jaarlijkse excursies naar Duitsland en België werkt Groenhorst Velp mee aan het project
water4Ethiopie. Samen met studenten/deelnemers van andere Groenhorst-locaties gaan drie
leerlingen en twee docenten op reis naar Ethiopië. In het curriculum besteden we aandacht aan het
project.
• De locatie werkt aan een project om het ziekteverzuim van leerlingen terug te dringen door het
instellen van een dagcoördinator. Deze persoon is verantwoordelijk voor alle leerlingzaken en
monitort onder andere welke leerlingen spijbelen of te laat zijn en handelt zonodig. Resultaat is
beter zicht op ziekteverzuim en een adequate manier van registreren, signaleren en handelen.
• De vernieuwing beroepsgerichte examenprogramma’s is geconcretiseerd. Veel tijd en aandacht is
geschonken aan ontwikkeling van profielvak en daarnaast is een start gemaakt met de ontwikkeling
van de keuzevakken die deels groen en deels creatief zullen zijn. Ontwikkeling vindt Groenhorstbreed plaats (door noodzakelijke afstemming verloopt e.e.a. minder snel dan oorspronkelijk
gedacht).
• Doorontwikkelen en versterken kwaliteitsteam. Het kwaliteitsteam levert een bijdrage aan
verbetering van determinatie, PTO en collegiale consultatie.
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• De begeleiding van de ondersteuning behoevende leerlingen is verder geoptimaliseerd.
Door passend onderwijs is de leerlingpopulatie nog diverser dan in eerdere jaren. Extra inzet is
noodzakelijk. Naast twee zorgcoördinatoren, waarvan er een tevens dagcoördinator is, is er een
intern begeleider en sinds dit jaar ook een leerlingbegeleider aangesteld om extra werk omtrent de
leerlingondersteuning op te vangen.
• Profilering Groenhorst Velp voortzetten; de omgeving kent Groenhorst.
• Focus op het kleinschalige groene creatieve karakter van de school in communicatie-uitingen en
keuzes gehanteerd.
• Monitoren van resultaten om rendementen nog beter te maken. Met docenten van vakken waar
resultaten achterblijven zijn gesprekken gevoerd en is gewerkt aan verbetering. Resultaat is dat alle
rendementscijfers op groen staan.
• Systematisch kwaliteitsbeleid in kwaliteitsteam dat een keer per maand bij elkaar komt.

Cijfermatige resultaten vmbo
Aantal vmbo-leerlingen

2013

321

2014

369

2015

389

46% (per 01-10-2015) van onze leerlingen (50% in 2014) volgt leerwegondersteunend onderwijs
(lwoo).

Eindcijfer

Gemiddelde

Vmbo-b

Vmbo-k

Vmbo-(g)t

2013

6,6

6,9

6,2

6,5

2014

6,6

6,9

6,4

6,4

2015

6,4

6,7

6,1

6,2

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 2015 is het landelijke gemiddelde voor vmbo-b: 6,7, vmbo-k: 6,3, en vmbo-(g)t: 6,5.
Dit betekent dan Groenhorst Velp voor twee van de drie leerwegen iets onder het landelijk
gemiddelde scoort.

Slaagpercentage

Gemiddelde

Vmbo-b

Vmbo-k

Vmbo-(g)t

2013

99%

100%

96%

100%

2014

100%

100%

100%

93%

2015

94%

97%

92%

94%

Dit percentage geeft aan hoeveel procent van de leerlingen in het examenjaar het diploma heeft
gehaald. In 2015 is het landelijke percentage voor vmbo-b: 97,6, vmbo-1k: 95,2, en vmbo-(g)t: 94,4.

Veiligheidscijfer

2013

8,3

2014

8,2

2015

7,9

Groenhorst Velp heeft deze cijfers gescoord op de stelling ‘Ik voel me veilig op deze school’.
In 2015 is het landelijke veiligheidscijfer 8,0.
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Tevredenheid
leerlingen

2013

6,9

2014

7,5

2015

7,0

Tevredenheid
ouders

2013

7,5

2014

7,1

2015

7,6

Dit zijn de gemiddelde tevredenheidsscores van de leerlingen en ouders over alle leerwegen.
De landelijke cijfers zijn 6,9 voor de leerlingen en 7,3 voor de ouders.

In gesprek met de omgeving
Leerlingen
De leerlingenraad vergadert vijf keer per jaar. Zij bespreken onder andere de ontwikkeling naar een
gezonde kantine en zijn betrokken bij het organiseren van schoolfeesten.
Een leerling neemt deel aan de ondersteuningsplanraad (OPR) in het kader van passend onderwijs.
Ouders
Groenhorst Velp betrekt ouders van vmbo-leerlingen in eerste instantie via de mentor bij de
ontwikkeling van hun kind. Via jaarlijkse ouderavonden, contactavonden, de schoolgids, de website en
ouderbrieven informeert de school hen.
In juni 2013 is de ouderadviesraad van het vmbo officieel gestart. Deze bestaat nu uit acht ouders.
Een teamleider, docent en de locatiedirecteur hebben een informerende rol en wonen de
vergaderingen bij. De ouderadviesraad bespreekt beleidsmatige ontwikkelingen en de gang van zaken
op school, geeft gevraagd en ongevraagd advies en verleent daar waar nodig ondersteuning bij
activiteiten. Een van de ouders vertegenwoordigt de locatie in de centrale ouderraad van Groenhorst.
Gemeente en omgeving
Groenhorst Velp organiseert een groot aantal open-huis-activiteiten. Bij het vmbo volgen ongeveer
150 basisschoolleerlingen minilessen op de school. De decanenkring (vmbo-mbo) ondersteunt
gezamenlijke activiteiten. In het kader van passend onderwijs is er veel overleg op diverse niveaus met
andere scholen voor v(s)o. Met de gemeente Rheden vindt overleg plaats over lokaal onderwijs en
jeugdbeleid en de huisvesting.
Bedrijven en instellingen
Met diverse instellingen en bedrijven onderhoudt de locatie contact in het kader van de
(maatschappelijke) stage, bpv, projecten en activiteiten. Dit gebeurt deels in het kader van het project
‘Mijn Groene Vallei’. De school participeert in (regionale) groene ontwikkelingen in de groene vallei,
werkt onder andere samen met buurttuinen en landgoederen. Tevens is er samenwerking met de
andere groene kennisinstellingen in de regio (mbo en hbo). De school is actief in regionale netwerken
rond kansarme jongeren en doorlopende leerlijnen vmbo-mbo.
Groenhorst Velp participeert op verschillende niveaus (bestuurlijk, directie, uitvoerend) actief binnen
het samenwerkingsverband Passend onderwijs. De locatie heeft een afzonderlijk zorgverslag en
ondersteuningsplan en het samenwerkingsverband brengt ook een eigen jaarverslag uit.
Met basisonderwijs in de gemeente Rheden vindt POVO-overleg plaats.

Plannen voor Groenhorst vmbo Velp
Voor 2016 zijn de belangrijkste plannen:
• Onderwijsontwikkeling:
- verbeterplan op basis van zelfevaluatie en audit;
- ontwikkelen vakwerkplan;
- doorontwikkeling klassenmanagement;
- doorstroom groen vmbo naar mbo versterken;
- verminderen ziekteverzuim leerlingen;
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- ontwikkeling vernieuwde beroepsgerichte examenprogramma’s en implementatie hiervan.
Voor de middellange (2-5 jr.) en lange (> 5 jr.) termijn zijn de belangrijkste speerpunten:
• doorstroom vmbo-mbo;
• versterking ondersteuning leerlingen (in het kader van passend onderwijs).
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