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Addendum schoolgids 2022-2023 

De Rede 
 

In totaal verlieten in schooljaar 2020-2021 37 leerlingen onze school. In 2021-2022 waren dit 42 

eind uitstroom leerlingen en 10 tussen uitstroom leerlingen. Onderstaand een overzicht van de 

eindresultaten van de afgelopen twee schooljaren en een overzicht hoe zij hun (school) loopbaan 

vervolgden. 

Resultaten 

 2020-2021 2021-2022 

 Aantal  

behaald 

Slagings- 

percentage 

Aantal  

behaald 

Slagings- 

percentage 

VMBO TL diploma 21 100% 19 90% 

VMBO TL 

Certificaten  

46                82% 93 90% 

MBO-1 diploma                                      12                          100% 18 90% 

 

Vanaf schooljaar 2020-2021 is de onder- en zij instroom vmbo-tl.  

Doublures en verlengd examentraject 

In schooljaar 2021-2022 stroomde 95% van de niet-examenleerlingen door naar een hoger 

leerjaar. 21 % van de examenleerlingen volgde een verlengd examentraject.  

Waar gaan onze leerlingen naar toe (eind uitstroom)? 

 2020-2021 2021-2022 

 Aantal 

leerlingen 

Percentage  

leerlingen 

Aantal 

leerlingen 

Percentage  

leerlingen 

     

MBO-1 1 3% 2 5% 

MBO-2 15 40½  20 47% 

MBO-3-4 12 32% 13 31% 

Arbeid 5 13½% 3 7% 

Dagbesteding 4 11% 2 5% 

Anders 0 0% 2 5% 

Totaal 37 100% 42 100% 
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De uitstroombestemming : tussenuitstroom 

De tussenuitstroom stroomt uit naar: 

 

Schooljaar 2020-2021 2021-2022 

Vavo  0 0 

Leerroute 2 0 

Regulier VO 2 3 

Leerjaar 2 Vmbo-BK 2 0 

Leerjaar 3 MBO-BB intern* 
 

1 

Leerjaar 4 Entree intern 1 0 

Leerjaar 6 Entree intern 1 0 

Leerjaar 4 Vmbo-kader  1 

Leerjaar 3 Vmbo-TL VSO intern - 0 

Leerjaar 4 Vmno-TL VSO intern  1 

Leerjaar 5 Vmbo-TL VSO intern - 0 

Havo VSO intern 2 3 

VSO extern 1 1 

Thuiszitter met leerplichtontheffing 1 0 

Totaal 12 10 

Doel versus resultaat 

Als we het behaalde uitstroomniveau vergelijken met het beoogde uitstroomniveau dat is 

opgenomen in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), zien we dat 88% van onze leerlingen in 

schooljaar 2021-2022 het beoogde uitstroomniveau, zoals die in zijn of haar OPP is opgenomen, 

hebben behaald. 

Dit betekent dat wel voldoen aan de landelijke norm van 75%. Met dit resultaat zijn we wel 

tevreden.  

 

Alle examen leerlingen zijn met een diploma ( - twee leerlingen) van school gegaan en hebben een 

bewuste keuze gemaakt qua vervolg onderwijs. Deze keuze is soms onder het uitstroom niveau 

genomen maar sluit beter aan bij hun interesse. 

 

Om het goede resultaat te stabiliseren willen we: 

• Dat de commissie voor begeleiding de leerling bij aanname en tijdens de schoolperiode goed 

bekijkt en monitort of het aanbod vmbo-tl een reëel perspectief is. Daar waar nodig zal het 

OPP tijdig worden aangepast in samenspraak met ouders en leerling of zal afstroom naar een 

lager niveau onderwijs besproken worden.  

• Handelingsgericht werken, dat wil zeggen inzetten op wat de leerling nodig heeft om het niveau 

wel te kunnen behalen. 

• sturend zijn qua lesstof planning. 

• Inzetten op vergroten studievaardigheden. ( brede vaardigheden) 
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Bestendiging 

Nadat leerlingen de school verlaten blijven wij hen twee jaar volgen om te zien hoe het met hen 

gaat en of hun ontwikkeling zich voortzet zoals verwacht. Als school streven we er naar dat 70% 

van de leerlingen de ingezette route voortzet. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer een leerling 

uitstroomt naar het MBO, hij of zij na twee jaar nog steeds een soort gelijke opleiding volgt. Of dat 

wanneer een leerling uitstroomt naar arbeid hij of zij nog steeds (een vergelijkbare baan) heeft of 

alsnog een vervolgstudie is gaan volgen. 

 

Van de leerlingen die in 2020-2021 uitstroomden zet 71% zijn of haar ontwikkeling voort zoals 

verwacht. Dit conform de gestelde norm Wij zijn tevreden met het behaalde resultaat.  

 

Daarom zetten we in op: 

• Goede profielkeuze in het tweede jaar, waarin wordt gekeken of de vakken aansluiten bij de 

interesse  en mogelijkheden van de leerling 

• Doorlopende leerlijn LOB ( vanaf leerjaar 1) 

 

 


