JAARVERSLAG 2021/2022 - ZAANLANDS LYCEUM
Het schooljaar 2021/2022 stond in het teken van de terugkeer
naar school. De aanwezigheid op school doet er toe, niet alleen
voor het leren, maar juist ook voor het socialiseren: hoe gaan
we met elkaar om, hoe leren we samen en wat betekent het
een leerling van het Zaanlands Lyceum te zijn? Gedurende het
schooljaar zijn er verschillende activiteiten georganiseerd
(PROM-dagen, cultuur- en sportactiviteiten)

met als knallend slot ZaanValley, een bruisend festival op het
schoolplein. Een grote lichting is met een diploma uitgezwaaid en
dat is gevierd met een prachtige diploma-uitreiking. We zien met
veel vertrouwen en plezier uit naar schooljaar 2022/2023.
Michiel van Dijk,
rector Zaanlands Lyceum

KOERS TOT 2024

AANTALLEN

Hoofd, hart en handen in 2021/2022

1365 217 45 270 149 15

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

EXAMENRESULTATEN

ZO WAARDEREN
LEERLINGEN ONS

• De TU Delft is op school geweest om een
raceauto op waterstof te demonstreren
en een presentatie te verzorgen voor
onze leerlingen.
• In samenwerking met De Theatermijn is
in de Bullekerk het toneelstuk Richard III
opgevoerd.

Structuur biedt ruimte in 2021/2022
• De inzet van de beschikbaar gestelde
middelen vanuit het Nationaal Programma
Onderwijs is geëvalueerd en op enkele
punten aangepast.

Leerlingen

Beatrijs Kramer, leerling 6 vwo:

Nieuwe
leerlingen

Zijinstromers

Leerlingen van
school

• Zo'n tien collega’s hebben zich via een
‘Lesson Study’, onder begeleiding van de
VU, verdiept in onderwijskundige thema’s
en hier lessenseries op ontworpen.
• Het onderwijzend personeel is verder
geschoold in het formatief lesgeven
(leerling krijgt meer inzicht waar hij staat
in zijn leerproces) en in dit kader zijn
ca. veertig lessen bezocht.

Stagiairs

Slagingspercentage 2020/2021

Slagingspercentage 2021/2022

Havo

Landelijk

Cum laude*

Havo

Landelijk

91%

90,7%

2

93,5%

88,4% 3

Vwo

Landelijk

Cum laude*

Vwo

Landelijk

97%

94%

7

91,5%

91,9% 5

* Aantal leerlingen

Docent als lerende professional in
2021/2022

Medewerkers

Cum laude*

Cum laude*

Schoolklimaat

7

Veiligheid

9,4
Bron: Rapportcijfers TVO 2021 Vensters

* Aantal leerlingen

Eindexamencijfers 2020/2021

Eindexamencijfers 2021/2022

Havo

Havo

6,31

6,36

Vwo

Vwo

6,70

6,61

OORDEEL INSPECTIE VAN
HET ONDERWIJS

Goed
Bron: Magister Management Platform

Bron: Inspectie van het Onderwijs

Alle feiten en cijfers op een rij?
Kijk op: www.scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/2412/Zaanlands-Lyceum/

