
Factsheet: Veranderlandschap

De trektocht van Jan Arentsz  naar een excellent schoolklimaat

Jan Arentsz Alkmaar
Vmbo basis/kader inclusief LWOO (onderbouw) 
Vmbo GL/TL (onder- en bovenbouw)
Havo/Atheneum/Gymnasium (onderbouw- en bovenbouw)

VMBO Beroepsgerichte leerweg: Programma ontwikkeld onder 
 de naam:  ‘Ja-Doen’. Leerlingen werken toe naar een 
 eindvoorstelling waarin ze het geleerde tonen. 

 Theoretische leerweg: Programma ontwikkeld onder de 
 naam:  ‘Doe –Ja-Ding’. Leerlingen kunnen kiezen uit 
 sport, koken, robotica, drama, dans, kunst. 

HAVO  Afgelopen schooljaar gestart met technasium. Teams  
 willen hiermee havo-didactiek voor alle vakken  
 binnenhalen.

VWO Vwo doet mee aan pre-university college, met  
 daarbinnen masterclasses, wetenschapsoriëntatie- 
 lessen, internationalisering en andere projecten.

Jan Arentsz Alkmaar

Jan Arentsz Langedijk

Van der Meij College

ALKMAAR
HEILOO

HEER-
HUGO-
WAARD

LANGEDIJK

Jan Arentsz Langedijk
Vmbo GL/TL (onder- en bovenbouw)
Havo/Atheneum (onderbouw)

Profiel: Sport en cultuur
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Van der Meij College
Vmbo bovenbouw – zorg en welzijn.
Leerlingen die het vmbo basis/kader volgen in de onderbouw 
kunnen na het tweede leerjaar met hun studie verder aan het Van 
der Meij College. 
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Resultaten

Andere meetbare resultaten

Profilering per locatie en opleiding

Resultaat medewerkers

Jan Arentsz kijkt vooral naar kernwaarden 
om te bepalen hoe het gaat. 

In onderzoek scoort de school heel goed als het gaat om relatie en veiligheid. 
Maar de school heeft nog moeite met het uitdagen van leerlingen om het beste uit zichzelf te halen.

Iedere locatie heeft nu een heldere profilering met een duidelijk 
aanbod. Op het Jan Arentsz Langedijk is het aantal aanmeldingen met 
60-70% gestegen.

Opbrengstenkaart vwo  Een stijgende lijn.
Inspectie bij havo    Bij havo is sprake van een stijgende lijn maar op twee
    onderdelen van het toezichtkader nog onvoldoende.
Opbrengstenkaart vmbo   Forse verbeteringen rendementen en
locatie Alkmaar, Langedijk   opbrengsten.
en Van der Meij     
    

Kernwaarden  Relatie  Autonomie Competentie

Medewerkers voelen meer ruimte om te komen tot initiatieven: 
•	 Meer eigenaarschap
•	 Meer betrokkenheid
•	 Meer bereidheid om met ouders en leerlingen in gesprek te gaan
•	 Er wordt meer geleerd op de werkplek, door lesbezoeken bij collega’s, samen scholing 

volgen, enz.
•	 Vertrouwen tussen schoolleiding en medewerkers is groeiende
•	 Successen die geboekt worden laten het zelfvertrouwen groeien
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