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“Flexibiliteit en betrokkenheid”
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EXAMENRESULTATEN

JAARVERSLAG 2020/2021 - ZAANLANDS LYCEUM

Beatrijs Kramer, leerling 6 vwo:

“Twijfelen is een goed 
begin van een carrière 
in de wetenschap.”

“Het schooljaar 2020-2021 was een buitengewoon merkwaardig 
schooljaar. Leerlingen wel naar school, leerlingen thuis, sommige 
leerlingen naar school en sommige leerlingen thuis. We hebben veel 
modellen ervaren. Ondanks die lastige omstandigheden hebben we 
gezamenlijk gepoogd er evenzogoed een fijn schooljaar van te maken. 
Daar waar ruimte bestond zijn extra-curriculaire activiteiten 
georganiseerd om bij te dragen aan het proces van socialisatie. 
Ook werpt de digitalisering van het onderwijs op enkele plekken 

vruchten af. Met name in de individuele begeleiding van leerlingen. 
We hebben elkaar gemist en zijn zeer content met de verruimde 
mogelijkheden die momenteel van kracht zijn. We kijken dan 
ook met veel vertrouwen en plezier uit naar een goede start van 
het schooljaar 2021-2022”.

Michiel van Dijk, 
rector Zaanlands Lyceum

** Bron: Magister Management Platform  

Bron: Rapportcijfers TVO 2021 Vensters 

Hoofd, hart en handen in 2020-2021

• Pre University College: in het schooljaar 2020-2021  
 hebben we, in samenwerking met de VU, het   
 lidmaatschap van het Pre University College van  
 vorm en inhoud voorzien. De eerste leerlingen   
 hebben reeds collegereeksen gevolgd.
• Juniormentoren zijn gestart in leerjaar 1. 
 Zij ondersteunen de mentor in leerjaar 1 en slaan  
 een brug tussen leerling en mentor.

Structuur biedt ruimte in 2020-2021

• Setting & Streaming: de pilot vroegprofilering   
 halverwege leerjaar havo 3 is met een jaar verlengd,  
 teneinde de motivatie en prestaties van onze   
 leerlingen in havo 3 te verbeteren. 
• Het voortzetten van de Fast Lane English; elk jaar  
 start een groep leerlingen in leerjaar 2 met een   
 leerroute richting versneld examen Engels. 
 De eerste lichting Fast Lane English hee� dit jaar  
 examen gedaan.

Docent als lerende professional in 
2020-2021

• In dit schooljaar zijn verschillende intervisiegroepen  
 actief geweest teneinde het samen werken en   
 samen leren te verdiepen.
• Een zevental collega’s is geschoold in scrum-
 technieken (scrum@school). De profielwerkstukken  
 in havo 5 worden projectmatig en via de scrum-
 methode afgerond. Alle deelnemende collega’s   
 hebben deze opleiding succesvol afgerond.

Goed


