Hoofd, hart en handen in 2017/2018

Structuur biedt ruimte in 2017/2018
• Fast Lane English: dankzij deze versnelde
route Engels kunnen onze huidige
vwo 2-leerlingen straks eerder examen
doen. Het gaat om ongeveer 25 leerlingen.
Komend jaar start een nieuwe lichting.
• Trajecten op maat (TOM): net als voorgaande jaren kozen
veel leerlingen bij bepaalde vakken voor verdieping,
versnelling, verbreding of verrijking. In totaal volgden
circa 100 leerlingen een TOM.
• Versneld examen vwo: een aantal leerlingen (ongeveer 10)
uit vwo 5 deed versneld examen in verschillende vakken.

• Het juniormentoraat: bovenbouwleerlingen
traden op als coach voor onderbouwleerlingen.
• Het juniorlyceum: ook dit jaar maakten
vwo-leerlingen die zijn ingeschreven bij
het Zaanlands Lyceum voor het schooljaar 2018/2019
weer volop gebruik van ons speciale Junior Lyceum.
• De vakantiebeurs: deze eerste editie van de
vakantiebeurs, waarop eersteklassers een vakantieland
promootten in het kader van duurzaam toerisme,
haalde zelfs de krant.

Aantallen

Zaanlands Lyceum

Ons schooljaar
2017/2018 in één
oogopslag

Drie belangrijke ontwikkelingen kenmerkten dit schooljaar. Allereerst de introductie van de versnelde leerroute
Fast Lane English voor leerlingen uit vwo 2. Zij doen
straks in vwo 5 als groep vervroegd eindexamen
Engels. Daarnaast werkten onze havo 5-leerlingen via
de Scrum-methode aan hun profielwerkstuk. Dit deden
zij onder begeleiding van docenten die hierin geschoold
zijn. Als derde ontwikkeling noem ik graag onze nieuwe
intercollegiale visitatie. In het schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met
het gezamenlijk voorbereiden van
lessen en lessenseries. Een methode
die vruchten afwerpt en breed
gewaardeerd wordt.”
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Leerlingen

Nieuwe medewerkers
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Nieuwe leerlingen

Medewerkers uit dienst
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Leerlingen van school
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Bron: Inspectie van het Onderwijs

Examenresultaten

Medewerkers

Afstroom
2 havo > 3 vmbo

Doorstroom
5 havo > 5 vwo

2016/2017

2017/2018

2016/2017

2017/2018

2017/2018

Michiel van Dijk, rector

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

Slagingspercentage 2017/2018

Havo

Havo

Vwo

2016/2017

5%

Slagingspercentage 2016/2017

91%

Af- en doorstroom

Afstroom
1 havo > 2 vmbo

• Begaafdheidsprofielschool
• Bètapartnerschool
• Olympiadeschool
• Excellente school
• Topsportvriendelijke school
Oordeel Inspectie van het Onderwijs:
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0%

• Intercollegiale visitatie: docenten bogen
zich over de inhoud van lessen en lessenseries. Een nieuwe aanpak die iedereen
aanspreekt.
• De onderwijsmarkt: tijdens een inspirerende
markt presenteerden de verschillende vaksecties hun
pareltjes en proeftuinen aan elkaar.
• Het onderwijslab: een aantal collega’s is nadrukkelijk aan
de slag gegaan met het leren leren van onze onderbouwleerlingen, onder meer vanuit het gedachtegoed ‘Leren
zichtbaar maken’ van John Hattie.

Labels

1.397

Een jaar op trots op te zijn!
“Als ik terugkijk op het schooljaar 2017/2018 ben ik
trots. We hebben weer prachtige resultaten geboekt.
Ondanks dat we flink aan het groeien zijn, zijn we er
bovendien in geslaagd de hoge waarderingen voor de
sfeer op onze school vast te houden.

Docent als lerende professional in 2017/2018
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Eindexamencijfers 2016/2017

Eindexamencijfers 2017/2018

Havo:

Havo:

6,47 (norm 6,25)

6,49 (norm 6,25)

Vwo:

Vwo:

6,67 (norm 6,27)

Daan Hos, leerling gymnasium 6:

“Je krijgt hier veel mogelijkheden je te ontplooien.”

6,70 (norm 6,27)

