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Resultaten 2016-2017
Tevredenheid
ouders

Tevredenheid
leerlingen

Leerlingenaantal
1 oktober 2016

7,3

6,7

910

vergelijkingsgroep 7,3

vergelijkingsgroep 6,5

Gemiddeld aantal
Aantal nieuwe
leerlingen per klas leerlingen verwel
komd in 2016

22

220

Schoolplan

Eindexamenuitslag
100%
Geslaagden
VMBO-bb

97,1%
Geslaagden
VMBO-kb

100%
Geslaagden
VMBO-gl/tl

98,1%
Landelijk gemiddelde

96,1%
Landelijk gemiddelde

92,9%
Landelijk gemiddelde

Sprengeloo
Landelijk
gemiddelde gemiddelde

6,69

LOB en leerlingenbegeleiding

We gaan van docent gestuurd, via probleem gestuurd naar leerling gestuurd
loopbaanleren en dus persoonlijke loopbaancoaching.

Begeleiding nieuwe personeelsleden
Door de groei van het aantal leerlingen hebben we de afgelopen twee schooljaren
veel nieuwe collega’s mogen verwelkom. Wij vinden het belangrijk dat zij goed
begeleid worden, zodat zij zich de school en de cultuur snel eigen kunnen maken.

Bewaken van identiteit en de cultuur
Door onze groei in leerlingaantal en dientengevolge ook in medewerkers is het zaak
extra aandacht te hebben voor onze identiteit en de Sprengeloo cultuur.

6,8

Inspectiewaardering

6,22

6,4

Sprengeloo
Landelijk
gemiddelde gemiddelde

6,31

6,4

Percentage leerlingen dat schooljaar 16-17 succesvol
is overgegaan in de onderbouw.
VMBO-bb:
VMBO-kb:
VMBO-gl/tl:

100%
95%
95%

Percentage leerlingen dat schooljaar 16-17 succesvol
is overgegaan in de bovenbouw.

Maatwerk

Meer maatwerk ten aanzien van leerbehoeften, tempo en talenten, zodat we
recht doen aan verschillen tussen jongeren en ze de mogelijkheid krijgen om te
excelleren op het niveau dat bij hen past.

Sprengeloo
Landelijk
gemiddelde gemiddelde

voldoende

VMBO-bb:
VMBO-kb:
VMBO-gl/tl:

100%
95%
100%

Medewerkers
8
29
8
24

collega’s zijn afgestudeerd

collega’s zijn in opleiding
collega’s volgen na- en/of bijscholing
gericht op hun vakgebied
collega’s volgen na- en/of bijscholing
gericht op (vak)coaching

73,3%
bevoegde docenten

